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Alle vormen van leven op aarde kunnen worden onderverdeeld in drie rijken: 

Archeae, eubacteria en eukarya. Deze laatste groep herbergt onder andere de 

planten, dieren en schimmels. Het kenmerk van eukarya is het bezit van een celkern 

en andere intracellulaire, door membranen afgesloten compartimenten, de 

zogenaamde organellen. Archeae en bacteriën bezitten deze niet. Men veronderstelt 

dat de aanwezigheid van specifieke, in functie verschillende compartimenten in een 

cel het mogelijk maakt om de grote verscheidenheid aan cellulaire activiteiten zo 

efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om metabole 

processen, die in elkaars aanwezigheid niet of zeer inefficiënt zouden verlopen, toch 

tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Een ander voordeel van het bezit van organellen 

is vergroting van het oppervlak van interne membranen, die een belangrijke rol 

spelen in veel levensprocessen. Verder is het mogelijk om metabole processen die 

toxische eind of tussenproducten opleveren, fysiek te scheiden van de rest van de 

cel. 

Van alle thans bekende organellen is de microbody (microbody = klein lichaampje) 

het meest recent ontdekt (1954). Microbodies zijn in eerste instantie uitsluitend 

omschreven op basis van hun eenvoudige morfologie. Latere biochemische analyses 

wezen uit, dat microbodies waren onder te verdelen in een aantal onderling zeer 

verschillende groepen organellen. Tegenwoordig worden microbodies op grond van 

deze biochemische eigenschappen onderverdeeld in peroxisomen, glycosomen, 

hydrogenosomen en glyoxysomen. Deze studie is gericht op het peroxysoom. In dit 

celcompartiment vindt een grote diversiteit aan metabole activiteiten plaats. Het type 

cel en de fysiologische condities waarin deze cel verkeert, bepalen de grootte, vorm 

en het aantal van de peroxisomen in deze cel. Tevens hebben deze factoren een 

grote invloed op het type metabole processen die zich in het peroxysoom afspelen. 

Wanneer de metabole behoeften veranderen, kan ook de aanwezigheid van 

peroxisomen hierop worden aangepast. Dit maakt het peroxysoom tot een veelzijdig 

en flexibel organel. Het grote belang van peroxisomen in het metabolisme van een 

gezonde cel wordt waarschijnlijk het best geïllustreerd door het voorkomen van 

enkele zeer ernstige, soms zelfs dodelijke, aandoeningen bij de mens die worden 

veroorzaakt door afwijkingen in het functioneren van peroxisomen. De 

verzamelnaam voor deze aandoeningen is PBD (Peroxisome Biogenesis Disorders). 

Gisten zijn zeer geschikte organismen voor het bestuderen van de vorming 

(biogenese) van peroxisomen. Mutanten van deze organismen, waarin dit proces 

verstoord is (zogenaamde pex mutanten) zijn namelijk levensvatbaar, mits gekweekt 

onder de juiste condities. Dit maakt het mogelijk om het defecte gen en het 

bijbehorende eiwitproduct te identificeren. Op deze wijze zijn al 25 eiwitten die direct 
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betrokken zijn bij peroxysoom biogenese, de  zogenaamde “peroxins”, ontdekt. 

Gisten zijn bij uitstek geschikt als modelorganismen voor de studie naar de oorzaken 

van PBD’s. Op basis van informatie uit het onderzoek naar peroxysoom biogenese in 

gisten, zijn van 11 van de 12 nu bekende PBD’s de oorzaken op moleculair niveau 

bekend. 

Bij onderzoek naar de biogenese van peroxisomen is jarenlang uitgegaan van het 

“growth and fission” (“groei en deling”) model als verklaring voor de wijze van 

vermeerdering van deze organellen. Dit model stelt, dat nieuwe peroxisomen worden 

gevormd uit reeds bestaande organellen, door een proces van groei gevolgd door 

deling. In geval van zich delende cellen zijn de peroxisomen in de dochtercel via 

deling elk afkomstig van de moedercel. Dit model sluit de vorming van nieuwe 

peroxisomen de novo (“uit het niets”) uit. Diverse recente onderzoeksresultaten 

geven aanleiding om aan het groei en deling model te twijfelen. Deze resultaten 

lijken erop te wijzen dat in ieder geval in een aantal organismen de mogelijkheid van 

een alternatieve herkomst van peroxisomen niet kan worden uitgesloten. De in dit 

proefschrift beschreven studie was erop gericht de mogelijkheid van peroxysoom 

biogenese anders dan volgens het “groei en deling” model, aan een nader onderzoek 

te onderwerpen. In deze studie is gewerkt met de methylotrofe (“op methanol 

groeiende”) gist Hansenula polymorpha. Voor groei op methanol is de aanwezigheid 

van intakte peroxisomen essentieel: pex mutanten van H. polymorpha groeien dus 

niet op methanol. 

 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van onze huidige kennis van peroxysoombiogenese 

en beschrijft de rol van dit organel in de cel. Ook wordt hierin een overzicht gegeven 

van in de literatuur beschreven onderzoeksresultaten die wijzen op het bestaan van 

alternatieven op het groei en deling model voor peroxysoom vorming. 

In hoofdstuk 2 wordt de isolatie van het PUR7 gen beschreven. Dit gen is gevonden 

door te zoeken naar dàt stuk van het DNA (genoom) van de gist H. polymorpha dat 

in staat was om het specifieke defect van de ade11.1 mutant te herstellen 

(complementeren). Deze mutant kan geen purines (één van de bouwstenen van 

DNA) synthetiseren en is daarom niet in staat te groeien op medium zonder adenine 

(een purine). Het gevonden stuk DNA bleek na verdere analyse het gen te bevatten 

dat codeert voor het eiwit betrokken bij de zevende stap van de purine biosynthese 

(PUR7). Door het PUR7 gen te kloneren in een plasmide (een circulair stuk DNA dat 

onafhankelijk van het genoom door de cel wordt vermeerderd) is een belangrijk stuk 

genetisch gereedschap voor het werken met H. polymorpha gemaakt. Dit plasmide, 

pHIPA4, is namelijk geschikt gebleken om op efficiënte wijze eiwitten te laten 
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overproduceren in de ade11.1 mutant. Dit is aangetoond met behulp van de 

modeleiwitten amine oxidase en catalase, beide peroxysomale eiwitten. Het gebruik 

van de ade11.1 mutatie,  vergroot de mogelijkheden voor genetisch modificeren van 

H. polymorpha. De toepasbaarheid van dit organisme in fundamentele en toegepaste 

studies is hiermee vergroot. 

Het Pex3 eiwit (Pex3p) is reeds enige jaren geleden geïdentificeerd als peroxin. Het 

PEX3 gen bleek de pex3 mutant te complementeren. Karakteristiek voor de pex3 

mutant is de totale afwezigheid van peroxysomale resten (“ghosts”). Een 

meerderheid van de bekende pex mutanten bezit dergelijke ghosts wél, wat erop 

duidt dat zij in staat zijn tot een min of meer normale vorming (assemblage) van de 

peroxysomale membraan. De afwezigheid van ghosts in de pex3 mutant duidt op 

een belangrijke rol van Pex3p in de synthese van de peroxysomale membraan. 

Daarom is Pex3p een belangrijk instrument om meer inzicht te krijgen in 

peroxysoombiogenese. Hoofdstuk 3 beschrijft een studie naar de lokalisatie van 

Pex3p. Er is gebruik gemaakt van vier varianten van Pex3p, die op verschillende 

plaatsen een specifieke, herkenbare aminozuursequentie bevatten. Deze 

aminozuurvolgorde, de zogenaamde myc-tag (EQKLISEEDL), kon vervolgens 

worden gebruikt bij de detectie van deze eiwitten. Eerst werd de functionaliteit van de 

varianten van Pex3p getest door de complementatie van de pex3 mutant te 

controleren. Hieruit bleek dat alle Pex3p-myc constructen gelijk aan Pex3p 

functioneren en dus het vermogen van de mutant om te groeien op methanol 

herstellen. Via toepassing van verschillende technieken is vervolgens de oriëntatie 

van Pex3p in de peroxysomale membraan onderzocht. Door het toevoegen van een 

protease (een eiwit dat andere eiwitten in stukken knipt) aan intacte peroxisomen 

werd aangetoond dat alle myc-tags gevoelig waren voor de werking het protease. In 

een andere serie experimenten werd door het toevoegen van specifieke anti-myc 

antilichamen (eiwitten die met hoge affiniteit binden aan myc-tags) de aanwezigheid 

van de tags aan de buitenzijde van peroxisomen vastgesteld. Tenslotte werd de 

wijze waarop het eiwit aan de peroxysomale membraan bevestigd is onderzocht door 

middel van een extractie experiment. Uit dit laatste experiment bleek dat Pex3p zeer 

sterk gebonden is aan de membraan. Gezamenlijk wijzen deze experimenten erop 

dat Pex3p een zeer hechte interactie aangaat met de buitenzijde van het 

peroxysoom, zonder daarbij in de membraan aanwezig te zijn met 

“membraanspannende segmenten”. Dit resultaat is duidelijk anders dan hetgeen al in 

de literatuur beschreven was.  

Waarschijnlijk bindt Pex3p aan een ander eiwit in de peroxysomale membraan. Tot 

op heden is niet bekend welk eiwit deze bindingspartner is. Verder bewijs voor deze 
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lokalisatie van Pex3p werd gevonden met behulp van vriesets 

elektronenmicroscopie. Met deze methode werd vastgesteld, dat overproductie van 

Pex3p een totaal ander beeld van de membraan opleverde dan bij overproductie van 

eiwitten met meerdere membraanspannende segmenten. Wanneer cellen die een 

fusie van Pex3p aan GFP (een fluorescent merkereiwit) produceren werden 

bestudeerd met fluorescentie microscopie, leverde dit een onverwacht resultaat op. 

De fluorescentie bleek namelijk aanwezig te zijn in zeer specifieke locaties op de 

membraan. Deze concentratie in “hot spots” lijkt erop te duiden dat Pex3p zich op 

duidelijk gedefinieerde plaatsen in de peroxysomale membraan bevindt. 

Welke gebeurtenissen vinden plaats wanneer in pex3 cellen een deel van Pex3p 

wordt geproduceerd? Tot onze verrassing bleek een mutant (Pex3p[1-50]), die een 

deel van het begin (N-terminus) van Pex3p ter grootte van 50 aminozuren bevatte, 

grote aantallen vesicles (blaasjes) te bevatten. In hoofdstuk 4 wordt de herkomst en 

aard van deze vesicles in detail beschreven. De blaasjes bleken binnen 30 minuten 

na begin van de productie van Pex3p[1-50] in de pex3 mutant te worden gevormd in de 

nabijheid van de kernmembraan. Zowel biochemisch als door middel van 

elektronenmicroscopie kon worden aangetoond dat de vesicles naast het Pex3p[1-50] 

eiwit ook Pex14p bevatten, een peroxysomaal membraaneiwit. Ook alcohol oxidase, 

een peroxysomaal matrixeiwit, werd teruggevonden in de vesicles. Dit betekent, dat 

deze vesicles peroxysomale eigenschappen bezitten, maar geen echte peroxisomen 

zijn. Het deel van Pex3p dat ontbreekt in het Pex3p[1-50] eiwit, de aminozuren 51 tot 

457, is blijkbaar nodig om normale peroxisomen te vormen. Wanneer vervolgens het 

volledige Pex3p werd geproduceerd in cellen waarin zich eerst vesicles hadden 

gevormd, bleken inderdaad nieuwe peroxisomen te ontstaan tussen de blaasjes. 

Nadere analyse wees uit, dat deze peroxisomen gevormd werden uit een aantal van 

de vesicles. Dit kon worden bewezen doordat de nieuwe organellen het merkereiwit 

GFP, waarmee de vesicles gemerkt waren, bevatten. Dit toont aan dat structuren 

afkomstig van de kernmembraan direct kunnen worden gebruikt bij de vorming van 

nieuwe peroxisomen onder deze condities. Dit is een voorbeeld van 

peroxysoombiogenese buiten het klassieke groei en deling model om. De vesicles 

kunnen worden beschouwd als een tussenstadium in het proces van 

peroxysoombiogenese vanuit de kernmembraan. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 beschreven wat er gebeurt in pex3 cellen wanneer het 

volledige Pex3p wordt teruggebracht. In deze situatie blijkt zich een enkel organel te 

vormen in directe nabijheid van de kernmembraan. Door gebruik te maken van een 

eiwit dat zich ophoopt in het ER (en dus ook in de kernmembraan) BiP-GFP, wordt 

aangetoond dat het peroxysoom naar alle waarschijnlijkheid wordt gevormd uit een 
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deel van het ER, omdat  GFP bij nadere analyse terug te vinden is in de nieuw 

gevormde organellen. Samen met de gegevens beschreven in hoofdstuk 4, duidt dit 

erop dat peroxisomen wel degelijk kunnen ontstaan uit het ER, en niet uitsluitend uit 

andere peroxisomen. 

 

In het recente verleden zijn aanwijzingen voor de mogelijkheid van peroxysoom 

biogenese in afwezigheid van reeds aanwezige peroxisomen gevonden. Meerdere 

onderzoeksgroepen hebben hieraan hun bijdrage geleverd. Ook de in dit proefschrift 

beschreven resultaten duiden op een biogenese route die afwijkt van het klassieke 

model. Welke rol deze route speelt in normale, “wildtype”, H. polymorpha cellen is 

nog onduidelijk. Mogelijk vindt deze wijze van peroxysoomvorming nooit plaats in 

wildtype cellen, maar is zij uitsluitend een herstelmechanisme dat optreedt wanneer 

de organellen verloren gaan, bijvoorbeeld tijdens celdeling. Nader onderzoek zal 

moeten plaatsvinden om openstaande vraagstukken, zoals de identiteit van het eiwit 

dat misschien betrokken is bij het herkennen van Pex3p naar het kernmembraan, te 

beantwoorden. 

  

 


