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Samenvatting 

Levende organismen zijn opgebouwd uit één van twee typen cellen (kleinste eenheid van 

reproduceerbaar leven), namelijk prokaryote cellen danwel eukaryote cellen. Prokaryote 

cellen (bacteria), die gewoonlijk als primitiever worden beschouwd, zijn opgebouwd uit een 

beschermende buitenlaag en een membraan (“dunne lipidelaag”) die het cytoplasma 

omgeven, dat metabolieten, eiwitten en genetisch materiaal bevat. Eukaryote cellen bezitten 

een complexere structuur, omdat deze afgezien van de buitenmembraan, additionele 

membranen hebben, die specifieke compartimenten met de naam organellen (“kleine 

organen”) kunnen vormen. Voorbeelden van organellen zijn: kern, mitochondrion, vacuole, 

endoplasmatisch reticulum en peroxisoom. 

Elk van deze organellen heeft één - of soms- verscheidene specifieke functies. De kern 

bijvoorbeeld, fungeert als de opslagplaats voor het merendeel van het genetisch materiaal van 

de cel, terwijl de mitochondriën fungeren als de voornaamste plek voor de generatie van 

energie (“tankstation”).  

Binnen de groep organellen trekken peroxisomen speciaal de aandacht door hun grote 

veelzijdigheid. Ondanks hun simpele vorm varieert de functie van de peroxisomen al naar 

gelang in welk organisme ze voorkomen, het groeistadium van de cel of de omgeving waarin 

de cel verkeert. Zo verzorgen peroxisomen in mensen de verbranding van bepaalde soorten 

vetzuren, terwijl ze in de filamenteuze schimmel Penicillium chysogenum verantwoordelijk 

zijn voor de laatste stap in de productie van het antibioticum penicilline. Deze functionele 

variëteit is gerelateerd aan het feit dat peroxisomen in verschillende typen cellen volkomen 

andere groepen enzymen bevatten. In feite valt te beweren dat de enige gemeenschappelijke 

eigenschap van peroxisomen hieruit bestaat dat ze de mogelijkheid hebben om oxidatieve 

reacties uit te voeren gekoppeld aan de productie van schadelijke reactieve zuurstof 

verbindingen als nevenproduct (bijvoorbeeld waterstofperoxide), die echter vervolgens 

worden gemetaboliseerd in het organel Het proces van de vorming van peroxisomen 

(peroxisoom biogenese) is evolutionair bewaard, wat betekent dat bij de vorming van 

peroxisomen in verschillende organismen eiwitten betrokken zijn die zeer veel op elkaar 

lijken. 

Het belang van de rol van peroxisomen in de mens wordt het best geïllustreerd door het 

bestaan van verscheidene erfelijke ziekten die te wijten zijn aan een defect in de structuur of 

samenstelling van deze organellen. Tot dusverre zijn deze ziekten niet te genezen en in hun 

meest extreme vorm resulteren ze in de dood van de patiënt in zijn eerste levensmaanden of -

jaren. 



Samenvatting 

 99

Gisten zijn kleine ééncellige organismen, die gewoonlijk iets groter zijn dan bacteriën. Gisten 

van het geslacht Saccharomyces worden reeds millennia gebruikt om brood en wijn te 

produceren. Als eukaryoten, lijken gisten in vele aspecten en functies op cellen van hoger 

geëvolueerde meercellige organismen zoals dieren en planten. Daarom draagt de studie van 

veel biologische processen in gisten bij aan het begrip van dezelfde processen in hogere 

organismen, zelfs in de mens. 

Voor het bestuderen van deze kleine organismen in laboratoria worden miljarden identieke 

cellen gelijktijdig gekweekt in oplossingen genaamd groeimedia of op een schaaltje dat vast 

groei medium bevat (als gevolg van de toevoeging van agar, een substantie met 

eigenschappen zoals die van gelatine). De samenstelling van het groeimedium hangt af van 

de vraagstelling van de wetenschapper, maar bevat in het algemeen de stoffen, die nodig zijn 

voor celgroei zoals: koolstofbron (glucose of een andere suiker, of een alcohol zoals ethanol 

en methanol), een stikstofbron, mineralen en vitaminen. 

Hansenula polymorpha is een gistsoort die in de natuur gevonden kan worden in rottend 

plantenmateriaal (bijvoorbeeld gistend sinaasappelsap) en in de bodem. Gedurende de groei 

van cellen in medium dat glucose bevat, wordt er slechts één peroxisoom per cel 

aangetroffen. Echter, als cellen van deze gistsoort groeien in medium dat als koolstofbron 

alleen methanol bevat, vermenigvuldigt het peroxisoom zich zodat er na 15 tot 17 uur talrijke 

relatief grote peroxisomen in de cel worden aangetroffen (zie schema: figuur 1A hoofdstuk 

1). Onder deze groeicondities bevatten de peroxisomen van H. polymorpha enzymen, die 

essentieel zijn voor het gebruik van de koolstofbron methanol door de cellen. Interessant 

genoeg houdt de productie van deze organellen op als de cellen worden overgebracht op een 

vers glucose-bevattend medium en worden de bestaande peroxisomen vernietigd via een zeer 

selectief proces. Eerst vouwen membranen om afzonderlijke  peroxisomen waarbij ze 

afgescheiden worden van het cytosol (de waterige oplossing waarin de organellen 

ronddrijven), een proces dat sequestratie wordt genoemd, waarna de gesequestreerde 

peroxisomen fuseren met een ander organel, de vacuole. De vacuole bevat enzymen die in 

staat zijn om eiwitten en lipiden af te breken en dit heeft de afbraak van het peroxisoom in de 

vacuole tot gevolg. Op deze manier kunnen eenvoudige moleculen die ontstaan door de 

afbraak van het peroxisoom hergebruikt worden door de cel. In dit opzicht kan de vacuole 

gezien worden als een cellulaire “afval recycle eenheid”. 

In dit onderzoek is H. polymorpha gebruikt als een model organisme voor de bestudering van 

peroxisomen. Het voornaamste doel in dit onderzoek was het bepalen van belangrijke 

factoren die het proces van selectieve peroxisoom afbraak (ook: macropexofagie) bepalen in 
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H. polymorpha. Omdat de peroxisomen die worden geïnduceerd door groei van H. 

polymorpha op methanol relatief behoorlijk groot zijn, zijn de morfologische en 

biochemische veranderingen als resultaat van peroxisoom afbraak zeer uitgesproken. 

Hierdoor kunnen deze veranderingen gemakkelijk gevolgd worden met behulp van 

microscopische technieken en door het kwantificeren van de overgebleven hoeveelheden van 

een peroxisomaal enzym genaamd alcohol oxidase (AO) enkele uren na het overbrengen van 

de cellen naar een medium dat glucose bevat. 

Om dit onderzoek uit te kunnen voeren was het noodzakelijk om in te grijpen in de cellen van 

H. polymorpha op het niveau van het genetisch materiaal, het DNA. De genen van een cel 

dicteren hoe eiwitten worden geproduceerd. De eiwitten bepalen de structuur en het gedrag 

van de cellen. Een manier om te begrijpen hoe een cel een biologisch proces uitvoert is de 

isolatie en karakterisering van genen, die essentieel zijn voor dit proces. Ten eerste is het 

noodzakelijk om mutanten te creëren. Mutanten zijn cellen die chemisch of op andere wijze 

zo behandeld zijn dat hun DNA is veranderd. Op deze manier ondergaan genen willekeurig 

veranderingen (of mutaties) met als gevolg de productie van dysfunctionele eiwitten. 

Vervolgens kunnen door het gebruik van specifieke testen cellen worden geselecteerd die 

mutaties hebben in genen die belangrijk zijn voor het biologisch proces dat onderwerp is van 

studie en kan het gen worden geïdentificeerd. Als het gen bekend is geworden, is het 

mogelijk om met behulp van DNA manipulatie technieken ofwel het gen te veranderen ofwel 

zelfs het gen uit het genoom (totale groep van genen van een organisme) van de gist te 

verwijderen. Door het gedrag van normale cellen (wild-type) te vergelijken met dat van de 

mutant, bij voorkeur van een stam zonder het betreffende gen, is het mogelijk om de rol te 

bepalen die het gen speelt in de cel. 

In de inleiding van dit proefschrift (hoofdstuk 1) wordt een overzicht van de huidige kennis 

van peroxisoom afbraakprocessen in H. polymorpha gepresenteerd. 

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift hebben we de identificatie van het H. polymorpha MPP1 

(methylotrofe peroxisomale proteïne regulator) gen beschreven. H. polymorpha cellen 

waaruit het MPP1 gen verwijderd is kunnen niet groeien in media die methanol als enige 

koolstofbron bevatten (een eigenschap bekend als Mut-; methanol niet-utiliserend). Met 

behulp van andere technieken is vastgesteld dat het MPP1 gen voor een eiwit codeert, dat 

vele genen activeert die normaliter noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van peroxisomen 

tijdens groei in media met methanol. Als de giststam zonder het MPP1 gen (stam ∆mpp1) 

groeit in media die methanol en glycerol (een extra koolstofbron om groei van mut- cellen 
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mogelijk te maken) bevatten, wordt vreemd genoeg slechts één peroxisoom gevonden in elke 

cel. In wild-type cellen daarentegen, die onder dezelfde omstandigheden groeien, worden 

meerdere peroxisomen gevonden. Deze eigenschap van ∆mpp1 cellen noopte ons de reeds 

eerder ontwikkelde hypothese te onderzoeken, dat (ten minste) één peroxisoom van H. 

polymorpha niet gevoelig is voor afbraak als de cellen worden overgebracht van media met 

methanol naar media met glucose. Inderdaad werd gevonden dat wanneer ∆mpp1 cellen 

werden overgebracht van media met methanol en glycerol naar media met glucose, het ene 

peroxisoom per cel niet wordt afgebroken maar intact blijft. Experimenten met wild-type 

cellen bevestigden deze resultaten. Wild-type cellen werden slechts gedurende 6 uur 

gekweekt in media met methanol. Gedurende deze korte periode is het voor deze cellen 

onmogelijk om hun peroxisomen te vermenigvuldigen, zodat ze lijken op ∆mpp1 cellen wat 

betreft de aanwezigheid van slechts één peroxisoom in de meerderheid van de cellen. Ook in 

dit geval werd degradatie van deze peroxisomen niet waargenomen wanneer de wild-type 

cellen werden overgebracht van media met methanol naar media met glucose. Het 

mechanisme dat ervoor zorgt dat er ten minste één peroxisoom per cel behouden blijft is nog 

steeds onbekend. Onze huidige veronderstelling hierover wordt geïllustreerd in figuur 3 van 

hoofdstuk 1 van dit proefschrift. Het fysiologische belang van dit fenomeen kan onmiddellijk 

worden onderkend, omdat het de cellen in staat stelt snel peroxisomen te prolifereren tijdens 

nieuwe omstandigheden in het groeimilieu, die nieuwe peroxisomale functies verlangen. 

H. polymorpha mutanten die de mogelijkheid om peroxisomen af te breken ontberen, worden 

pdd (een acroniem voor peroxisome degradation deficient) cellen genoemd. In hoofdstuk 3 en 

4 van dit proefschrift wordt de identificatie van de genen in de mutanten pdd2 en pdd15 

beschreven. In de stam waarin het PDD2 gen ontbrak werden gesequestreerde peroxisomen 

ontdekt, die echter niet in staat waren om met de vacuole te fuseren. Het PDD2 gen lijkt op 

een gen uit S. cerevisiae ("bakkersgist") met de naam TUP1. In S. cerevisiae is het Tup1 

eiwit in de kern gelokaliseerd, waar het verantwoordelijk is voor de inactivatie van een grote 

variëteit aan genen. Niettegenstaande is op dit moment de functie van het PDD2 gen in de 

afbraak van peroxisomen slechts speculatief. 

∆pdd15 cellen zijn alleen in staat om de sequestratie van peroxisomen te initiëren. Compleet 

afgesnoerde organellen werden niet waargenomen. Het Pdd15 eiwit vertoont gelijkenis met 

drie eiwitten uit S. cerevisiae, namelijk Aut10p, Mai1p, Ygr223cp. Interessant genoeg is over 

Aut10p gerapporteerd dat het essentieel is voor twee transport routes naar de vacuole te 

weten autofagie en cytoplasma-naar-vacuole transport (Cvt) route, terwijl Mai1p alleen 
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verantwoordelijk is voor de Cvt route en er nog geen rol is gevonden voor Ygr223cp. 

Autofagie is een proces dat in eukaryote cellen geïnduceerd wordt door een tekort aan stikstof 

in het groeimedium. In zoogdier- en bakkersgistcellen vindt autofagie plaats via een 

morfologisch proces met de term macroautofagie. Als S. cerevisiae cellen worden 

overgebracht naar media zonder stikstofbron, snoeren membranen bepaalde gedeeltes van het 

cytoplasma af en worden blaasjes gevormd (autofagosomen), die verschillende organellen en 

delen van het cytosol kunnen bevatten. Vervolgens fuseren de autofagosomen met de vacuole 

en wordt hun inhoud afgebroken, zodat de cel cellulaire componenten kan hergebruiken bij 

gebrek aan stikstof. 

De Cvt route is een proces dat voor het eerst is beschreven in S. cerevisiae, waarin specifieke 

enzymen, aminopeptidase 1 en alpha-mannosidase 1 (respectievelijk, Ape1 en Ams1), naar 

de vacuole worden getransporteerd, waar deze functioneren in de afbraak van moleculen. De 

Ape1 en Ams1 eiwitten worden opgenomen in blaasjes met de naam Cvt-blaasjes. 

Vervolgens fuseren deze Cvt-vesicles met de vacuole. De Cvt route is een route die leidt tot 

de opbouw van de vacuole en verschilt dus van autofagie en macropexofagie, die beide 

afbraak processen zijn. Verder is de Cvt route niet induceerbaar, maar vindt constitutief (“de 

hele tijd”) plaats. 

Hoewel het H. polymorpha Pdd15 eiwit meer gelijkenis vertoont met Mai1p dan Aut10p, 

toonden onze resultaten aan dat de functie van Pdd15p ook noodzakelijk is voor de afbraak 

van peroxisomen via autofagie. De morfologische kenmerken van autofagie verschillen 

enigszins van die van macropexofagie. In tegenstelling tot dit laatste proces, worden bij 

autofagie in H. polymorpha delen van het cytoplasma (dus cytosol en organellen) afgesnoerd 

door uitstulpingen van de vacuole (zie figuur 2 hoofdstuk 1). Membranen die zich afsnoeren 

tot autofagosomen werden niet waargenomen. Deze wijze van autofagie wordt 

microautofagie genoemd. 

Het Pdd15 eiwit was gelokaliseerd in de directe nabijheid van de vacuole en in het cytosol. 

De resultaten die worden beschreven in hoofdstuk 4 dragen bij aan de conclusie dat 

macropexofagie, de Cvt route, macroautofagie en ook microautofagie verwante processen 

zijn, omdat deze afhankelijk zijn van dezelfde eiwitten. De manier waarop de eiwitten 

functioneren in deze processen, die zodanig verschillen qua doel, inductie factor en 

selectiviteit, is nog niet bekend. 

Onlangs werd door leden binnen onze groep gevonden dat selectieve peroxisoom afbraak en 

peroxisoom biogenese gemeenschappelijke elementen hebben. Om deze reden wilden we 

nieuwe mutanten isoleren welke aangetast zijn in deze tegenovergestelde processen 
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(hoofdstuk 5). Door cellen te selecteren met Mut- en Pdd eigenschappen, vonden we twee 

mutanten die beide gestoord waren in hetzelfde gen, namelijk DAK. Dit was nogal verrassend 

omdat het DAK eiwit bekend staat als een enzym (dihydroxyaceton kinase), dat essentieel is 

in methanol assimilatie. Via een gedetailleerde analyse van de twee dak mutanten werd 

duidelijk dat ze een afwijkende peroxisoom ontwikkeling vertoonden bij groei op 

glycerol/methanol: de cellen bevatten slechts één relatief groot peroxisoom, soms 

samengaand met een paar kleine. Een andere bijzondere eigenschap van deze dak mutanten 

was dat de peroxisomale enzymen (o.a. AO) normaal in peroxisomen, maar tevens in het 

cytosol gevonden werden. Hoe een defect in de methanol assimilatie route tot deze 

peroxisomale afwijking leidt is onderwerp voor vervolgonderzoek. Echter, zeer 

waarschijnlijk is de deficiëntie in peroxisoom afbraak een secundair effect veroorzaakt door 

het defect in peroxisoom vorming. Zoals eerder beschreven was onze selectie van pdd 

mutanten gebaseerd op resterende specifieke AO activiteit na inductie van macropexofagie. 

Het defect in peroxisoomproliferatie heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de resterende 

relatief hoge AO hoeveelheden in dak cellen. Immers, in cellen die maar één peroxisoom 

bevatten treedt afbraak niet op (zie hoofdstuk 2). Derhalve lijkt de selectieve peroxisoom 

afbraak machinerie in dak cellen normaal te functioneren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




