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Summary (English) 

Mitochondria are intracellular organelles that play a central role in metabolism. They 
are bound by two lipid bi-layers and contain multiple copies of circular DNA 
molecules, both features thought to result from their endosymbiotic origin as 
bacteria. The tricarboxylic acid (TCA) cycle and oxidative phosphorylation 
(OXPHOS), two pathways necessary for the release of stored energy in the form of 
adenosine triphosphate (ATP), take place in mitochondria. The TCA cycle takes place 
in the mitochondrial matrix and provides products that feed into the OXPHOS 
pathway, which is carried out by multi-protein complexes embedded in the inner 
mitochondrial membrane (IMM). Formation and stability of functional OXPHOS 
super-complexes is affected by the properties of the IMM, and particularly by the 
presence of the mitochondrial phospholipid cardiolipin (CL) which acts as a glue for 
many mitochondrial complexes. The protein subunits that comprise OXPHOS 
complexes are encoded both by the nuclear and the mitochondrial DNA. Alterations 
from either side of the genome that affect translation and assembly of OXPHOS 
subunits or OXPHOS supercomplex stability can have immense implications in 
mitochondrial function and homeostasis. Depending on the degree of mitochondrial 
dysfunction, as well as the tissue affected, this can lead to the development of a 
disease but also to enhanced health- and lifespan. The aim of this thesis was on one 
hand to study the role of mitochondria in specific cases of rare inherited metabolic 
diseases, and on the other to establish the nematode C. elegans as a model for 
resolving the relationship between metabolism, aging and mitochondrial disease. 

A fine example of how alterations of mitochondrial function can affect organismal 
physiology in an unsuspected context is described in Chapter 2, where the effects of 
tetracycline antibiotics are reviewed. Tetracyclines are broadly used in the clinic as 
well as on livestock to treat bacterial infections, and also in research as part of the 
Tet-On/Tet-Off inducible gene expression systems. However, due to mitochondria’s 
eubacterial ancestry, tetracyclines target not only bacterial but also mitochondrial 
translation, a feature that is often overlooked. Previous work has shown that 
doxycycline, in doses that are commonly used in gene expression regulation systems, 
affects mitochondrial proteostasis and metabolic activity, and through the activation 
of the mitochondrial unfolded protein response (UPRmt) it confers widespread 
changes in gene expression. As a result, physiological aspects such as growth and 
lifespan are affected in well-established model systems ranging from cultured cells to 
simple organisms and to mice and plants. Based on these findings, we caution against 
the use of tetracyclines in experimental contexts, particularly in fields of research in 
which metabolism plays a pivotal role, such as cancer, whereby mitochondrial 
metabolism is involved in reallocation of nutrients for biomass production known as 



145 
 

the Warburg effect. Although the development of more sensitive tetracycline-based 
gene expression systems have been proposed that require lower doses of doxycycline, 
the widespread changes in gene expression may sensitize cells to the intended 
tetracycline-controlled loss- or gain-of-function, thereby introducing a “two-hit 
model” that is further discussed in the chapter. 

A more common outcome of dysfunctional mitochondria is the development of 
disease. In Chapter 3, the identification of a new genetic cause for the rare disorder 
Perrault syndrome is described. Perrault syndrome is characterized by female gonadal 
dysgenesis and sensorineural deafness, and severity of symptoms can vary, while 
some patients also present with neurological manifestations. Apart from the 
phenotypic variability, the disease is also genetically heterogeneous, since mutations in 
five different nuclear genes had been described in different patients. Many of these 
genes are related to mitochondrial proteostasis, implying that it is a mitochondrial 
disease. In three unrelated women with Perrault syndrome, we identified a 
homozygous missense mutation in a nuclear DNA-encoded gene, ERAL1, which 
encodes the mitochondrial 12S rRNA chaperone involved in the assembly of the 
small subunit of the mitochondrial ribosome. The identified ERAL1 variant 
p.Asn236Ile is predicted to be pathogenic, based on sequence homology to its 
bacterial counterpart ERA and the construction of a 3D model of human ERAL1. 
Functional studies on patient cells showed decreased levels of ERAL1, impaired 
assembly of the small mitochondrial ribosomal subunit, and decreased levels of the 
12S rRNA which was also rescued by overexpression of wild type ERAL1. Also, at a 
physiological level, mitochondrial function was impaired as evidenced by low 
mitochondrial respiration in patient cells. Strikingly, knockdown of the ERAL1 C. 
elegans homologue resulted in worms with reduced fertility, which is one of the main 
symptoms in Perrault syndrome, and also reduced respiration. Altogether, our cross-
species data support our hypothesis that mutations in ERAL1 cause Perrault 
syndrome, and further support that it is a mitochondrial disease. Although deafness 
has been previously connected to mitochondrial dysfunction, infertility is less 
commonly seen in mitochondrial diseases. Further research should explain how 
mitochondrial dysfunction is mechanistically linked to ovarian dysgenesis in patients, 
and the development of a mouse model may serve this goal. 

The pathophysiology of Barth syndrome (BTHS), another rare mitochondrial disease, 
is studied in Chapter 4. BTHS is a life-threatening X-linked disorder characterized by 
cardiac and skeletal myopathy, neutropenia,  and other symptoms including amongst 
others lactic acidosis and growth abnormalities. It is caused by mutations in the TAZ 
gene, which encodes the enzyme tafazzin that is necessary for the remodeling of the 
mitochondrial phospholipid CL. The mutation impairs enzymatic function of 
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tafazzin, and results in a decrease of mature CL and accumulation of the intermediate 
monolysocardiolipin (MLCL). The MLCL/CL ratio is characteristic in BTHS patients 
and is used for diagnostics. Despite the known genetic cause and biochemistry of the 
disease, the exact mechanism of the disease is still unknown. In order to gain more 
knowledge on the pathophysiology of the disease at a cellular level, we analyzed the 
mitochondrial protein complexome and metabolic flux distribution in cells from 
BTHS patients. We found that OXPHOS supercomplexes as well as other complexes 
involved in central metabolic processes were destabilized, while others involved in 
mitochondrial import and cristae formation were increased in abundance. 13C 
labelling experiments coupled to metabolomics showed impaired metabolic flux 
distribution. Taken together, these data show that metabolism is altered in BTHS 
cells, including the upregulation of some enzymatic complexes that may indicate the 
activation of compensatory mechanisms. Future studies focusing on specific 
pathways that involve enzymatic complexes such as the oxoglutarate dehydrogenase  
complex (OGDH) and protein import complexes will shed more light to the 
observed changes, and whether these could serve as therapeutic targets.  

Mitochondrial dysfunction can also exert beneficial effects such as lifespan extension 
as seen in C. elegans mutants for OXPHOS subunits and elements of the 
mitochondrial translation machinery. Aging has therefore emerged as a process that is 
amenable to intervention and is no longer considered a passive result of time passing. 
The discovery of many metabolic pathways that are involved in aging has been 
carried out in worms due to the ease of culturing, genetic manipulation and high 
conservation of these pathways across species. In order to establish a causal relation 
between metabolic processes and aging, it is necessary to measure the metabolic 
consequences of genetic manipulations in an aging model. We therefore set out to 
optimize and validate a sensitive mass spectrometry (MS) platform for identification 
of major metabolite classes in worms and applied it to study age- and diet-related 
changes, which is described in Chapter 5. Using this platform, we detected over 600 
metabolites in a relatively small sample of worms, and observed marked changes in 
fatty acids, amino acids and phospholipids during worm life history. Specifically, we 
observed a shift in lipid metabolism after early adulthood, while most amino acids 
peaked during development, except aspartic acid and glycine, which accumulated in 
aged worms. Moreover, we found that dietary intervention also influenced metabolite 
profiles and the regulation was highly specific depending on the metabolite class. 
Altogether, the MS-based methods we applied and optimized in worms are powerful 
tools to perform metabolomics for aging and metabolism-oriented studies. Further 
use of this platform in different aging mutants, and with different diet regimes will 
help unravel the role of mitochondrial metabolism in aging. 
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Due to the conservation of mitochondrial pathways across species, C. elegans can be a 
useful model to resolve rare mitochondrial diseases. In Chapter 3 we have shown 
how knockdown of the disease-causing gene in worms resulted in reduced egg 
production, mimicking the infertility seen in Perrault syndrome patients and thus 
further supporting that mutations in ERAL1 cause Perrault syndrome. In Chapter 6 
we aimed to establish a C. elegans model for BTHS, for which the pathophysiology is 
not known and only symptomatic treatment is given to the patients. We knocked 
down the worm homologue for TAZ, acl-3, and found that these worms showed the 
same lipid disturbance seen BTHS patients, i.e. accumulation of the intermediate 
MLCL and decrease of mature, more unsaturated CL. Phenotypic characterization of 
acl-3 RNAi worms did not show a pronounced defect neither on muscle function and 
morphology as seen in patients, nor in mitochondrial dynamics and function. On the 
other hand, RNA-seq analysis demonstrated that acl-3 knockdown caused widespread 
transcriptional changes, mainly in genes involved in various metabolic processes. In 
conclusion, worms with acl-3 knockdown model BTHS at a biochemical level, 
showing that acl-3 has a similar function to its human homologue TAZ in CL 
maturation. Future work focusing on pathways that are transcriptionally suppressed 
or activated may reveal other phenotypic defects that can be used for forward 
genetics and compound screenings. 

Ultimately, advancements in the understanding of rare mitochondrial diseases, 
following a cross-species approach, can help to resolve the more complex processes 
that underlie aging and metabolic diseases.  
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Samenvatting (Nederlands) 

Mitochondriën zijn intracellulaire organellen die een centrale rol spelen in het 
metabolisme. Ze zijn begrensd door twee dubbele lipide lagen en bevatten meerdere 
kopieën van circulaire DNA-moleculen. De citroenzuurcyclus en oxidatieve 
fosforylering (OXPHOS), twee routes benodigd voor de aanmaak van energie in de 
vorm van adenosinetrifosfaat (ATP), vinden plaats in de mitochondriën. De 
citroenzuurcyclus vindt plaats in de mitochondriale matrix en levert substraten aan de 
OXPHOS, die wordt uitgevoerd door multi-eiwit complexen gelegen in de 
mitochondriale binnenmembraan. De vorming en stabiliteit van functionele 
OXPHOS super-complexen wordt beïnvloed door de eigenschappen van de 
mitochondriale binnenmembraan, en met name door de aanwezigheid van het 
mitochondriale fosfolipide cardiolipine (CL) welke fungeert als een soort lijm voor 
vele mitochondriale complexen. De eiwit-subunits die samen de OXPHOS-
complexen vormen worden gecodeerd door zowel het nucleaire als het 
mitochondriale DNA. Veranderingen in een van de genomen kan invloed hebben op 
de translatie en samenstelling van de OXPHOS-subunits of OXPHOS-supercomplex 
stabiliteit, en kan daarmee grote gevolgen hebben voor de mitochondriale functie. 
Afhankelijk van de mate van mitochondriële dysfunctie kan dit leiden tot de 
ontwikkeling van een ziekte of juist een verbeterde gezondheid en levensduur. Het 
doel van dit proefschrift was enerzijds het bestuderen van de rol van mitochondriën 
in specifieke zeldzame erfelijke metabole ziekten, en anderzijds het opzetten en 
optimaliseren van de nematode C. elegans als model voor het ontrafelen van de relatie 
tussen metabolisme, veroudering en mitochondriale ziekten. 

Een mooi voorbeeld van hoe veranderingen aan het mitochondriaal functioneren 
invloed kan hebben op de fysiologie van het organisme in een onverwachte context is 
beschreven in Hoofdstuk 2, waar de effecten van tetracycline antibiotica is 
beschreven. Tetracyclines worden veel gebruikt in de kliniek, de veehouderij om 
bacteriële infecties te behandelen en ook in het wetenschappelijk onderzoek als 
onderdeel van de Tet-on/Tet-Off induceerbare genexpressie-systemen. Vanwege de 
bacteriële oorsprong van mitochondriën wordt niet alleen de bacteriële eiwittranslatie, 
maar ook de mitochondriële translatie geremd door de tetracyclines, een eigenschap 
die vaak over het hoofd wordt gezien. Eerder werk heeft laten zien dat doxycycline, 
in concentraties die veel gebruikt worden voor genexpressieregulatie-systemen, de 
mitochondriale proteostase en metabole activiteit beïnvloedt, en door de activatie van 
de mitochondriale unfolded protein response (UPRmt) ontstaan er wijdverspreide 
veranderingen in genexpressie. Het gevolg is dat fysiologische aspecten, zoals groei en 
levensduur, beïnvloed worden in verschillende modelsystemen uiteenlopend van 
gekweekte cellen tot eenvoudige organismen en zelfs de muis en planten. Op basis 
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van deze bevindingen waarschuwen wij voor het gebruik van tetracyclines in 
experimentele context, specifiek in onderzoeksgebieden waarin het metabolisme een 
centrale rol speelt, zoals kanker, waarbij het mitochondriale metabolisme betrokken is 
bij de herverdeling van voedingsstoffen voor biomassaproductie, bekend als het 
Warburg-effect. Hoewel de ontwikkeling van meer gevoelige op tetracycline 
gebaseerde genexpressiesystemen is voorgesteld die lagere doses doxycycline vereisen, 
kunnen onbedoelde veranderingen in genexpressie de cellen gevoelig maken voor de 
beoogde effecten van tetracycline, waardoor een soort dubbele klap wordt uitgedeeld 
die verder wordt besproken in het hoofdstuk.  

Een veelvoorkomend resultaat van slecht functionerende mitochondriën is de 
ontwikkeling van ziekte. In Hoofdstuk 3 wordt de identificatie van een nieuwe 
genetische oorzaak voor de zeldzame aandoening Perrault syndroom beschreven. Het 
Perrault syndroom wordt gekarakteriseerd door gonadale dysgenesie bij vrouwen, en 
daarbij horende onvruchtbaarheid, en sensorineurale doofheid en de ernst van de 
symptomen kan variëren. Sommige patiënten presenteren zich ook met neurologische 
manifestaties. Afgezien van de variatie in fenotype is de ziekte ook genetische 
heterogeen, er zijn mutaties beschreven in vijf verschillende nucleaire genen in 
verschillende patiënten. De meeste van deze genen zijn betrokken bij de 
mitochondriale proteostase, wat impliceert dat het een mitochondriale ziekte is. In 
drie niet verwante vrouwen met het Perrault syndroom hebben wij een homozygote 
missense mutatie geïdentificeerd in een op nucleair DNA gelegen gen ERAL1, welke 
codeert voor het mitochondriale 12S rRNA chaperon eiwit betrokken bij de 
samenstelling van de kleine subunit van het mitochondriale ribosoom. De 
geïdentificeerde ERAL1 variant p.Asn236Ile is voorspeld pathogeen te zijn op basis 
van de homologie met zijn bacteriële equivalent ERA en een 3D model van het 
humane ERAL1. Functionele studies met patiëntcellen lieten verlaagde ERAL1 
niveaus zien, een verstoorde samenstelling van de kleine mitochondriale ribosomale 
subunit en verlaagde 12S rRNA niveaus wat herstelde na overexpressie van het wild 
type ERAL1. Ook op fysiologisch niveau was de mitochondriale functie verstoord 
wat bleek uit de lage mitochondriale respiratie in patiëntcellen. Opvallend genoeg 
resulteerde de knockdown van de ERAL1 C. elegans homoloog in gereduceerde 
vruchtbaarheid van wormen, wat overeenkomt met één van de hoofdsymptomen in 
Perrault syndroom. Daarnaast reduceerde de knockdown ook de respiratie. De ‘cross-
species’ analyse ondersteunt samen onze hypothese dat mutaties in ERAL1 het 
Perrault syndroom veroorzaken en dat het een mitochondriale ziekte is. Ondanks dat 
doofheid eerder gelinkt is aan verstoorde mitochondriale functie, is onvruchtbaarheid 
minder vaak gekoppeld aan mitochondriale ziekten. Verder onderzoek moet uitwijzen 
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hoe mitochondriale dysfunctie mechanistisch gelinkt is aan ovariële dysgenesie in 
patiënten, en de ontwikkeling van een muismodel kan dit doel dienen.          

De pathofysiologie van het Barth syndroom (BTHS), een andere zeldzame 
mitochondriale ziekte, is bestudeerd in Hoofdstuk 4. Barth syndroom is een 
levensbedreigende X-gebonden aandoening gekarakteriseerd door cardio- en 
spiermyopathie, neutropenie en andere symptomen waaronder lactaat acidose en 
groeiafwijkingen. Het wordt veroorzaakt door mutaties in het TAZ gen, dat codeert 
voor het enzym tafazzin, benodigd voor de remodeling van het mitochondriale 
fosfolipide CL. De mutatie verstoort de enzymatische functie van tafazzin en 
resulteert in een vermindering van rijp CL en opstapeling van de intermediair 
monolysocardiolipine (MLCL). De MLCL/CL-ratio is karakteristiek voor BTHS 
patiënten en wordt daarom gebruik voor diagnostiek. Ondanks dat de genetische 
oorzaak en biochemie van de ziekte bekend is, is het precieze mechanisme van de 
ziekte nog steeds onbekend. Om meer kennis te verwerven over de pathofysiologie 
van de ziekte op celniveau hebben we de mitochondriale eiwit complexen en 
metabole flux distributie in cellen van BTHS patiënten geanalyseerd. We vonden dat 
OXPHOS supercomplexen en andere complexen betrokken in centrale metabole 
processen onstabiel waren, terwijl andere complexen betrokken bij de mitochondriale 
import en cristae vorming juist toegenomen waren. Het gebruik van 13C stabiele 
isotopen gekoppeld aan metabolomics liet een verstoorde metabole flux distributie 
zien. Deze data samen laten zien dat het metabolisme in BTHS cellen is veranderd, 
waaronder ook de toename van sommige enzymatische complexen wat de activatie 
van compenserende mechanismen kan aanduiden. Toekomstige studies gericht op 
specifieke routes die betrokken zijn bij enzymatische complexen zoals de oxoglutaraat 
dehydrogenase complex (OGDH) en eiwit import complexen zal meer inzicht geven 
in de geobserveerde veranderingen, en of deze zouden kunnen dienen als 
therapeutisch aangrijpingspunt.   

Verminderde mitochondriale functie kan ook leiden tot positieve effecten, zoals een 
toename in de levensduur van C. elegans met een mutatie in OXPHOS subunits of 
elementen van de mitochondriale translatie machinerie. Het verouderingsproces 
wordt hierdoor beschouwd als vatbaar voor interventie en wordt niet langer meer 
gezien als een passief resultaat van verstreken tijd. De ontdekking van vele metabole 
routes die betrokken zijn in het verouderingsproces is gedaan in wormen. Dit vooral 
dankzij het gemak van onderhoud, de genetische manipulatie, en het feit dat deze 
routes in de verschillende soorten erg vergelijkbaar zijn. Om het causale verband vast 
te stellen tussen metabole processen en veroudering is het noodzakelijk om metabole 
consequenties van genetische manipulaties te meten in een verouderingsmodel. We 
zijn daarom begonnen met het optimaliseren en valideren van een gevoelig 
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massaspectrometrieplatform (MS), voor de identificatie van belangrijke 
metabolietklassen in wormen, en deze toe te passen voor het bestuderen van leeftijds- 
en voedings-gerelateerde veranderingen, zoals beschreven in Hoofdstuk 5. Door 
gebruik te maken van dit platform hebben we meer dan 600 metabolieten 
gedetecteerd in relatief kleine worm-samples, en opvallende veranderingen 
geobserveerd in vetzuren, aminozuren en fosfolipiden tijdens de levensgeschiedenis 
van de worm. Zo hebben wij een verschuiving geobserveerd in het lipide 
metabolisme in volwassen wormen, terwijl de meeste aminozuren piekten tijdens de 
ontwikkeling, met uitzondering van asparaginezuur en glycine die beiden opstapelden 
in verouderde wormen. Verder vonden we dat dieet-interventies ook de 
metabolietprofielen beïnvloedden en de regulatie was zeer specifiek per 
metabolietklasse. De MS methodes die we hebben toegepast en geoptimaliseerd in 
wormen zijn krachtige tools voor het uitvoeren van metabolomics in verouderings- 
en metabole studies. Door verder gebruik te maken van dit platform in verschillende 
verouderingsmutanten en het daarin introduceren van verschillende diëten kunnen we 
bijdragen aan het begrip van de rol van het mitochondriaal metabolisme in het 
verouderingsproces.  

Dankzij de geconserveerde mitochondriale routes in verschillende soorten is de C. 
elegans een goed model voor het begrijpen van zeldzame mitochondriale ziekten. In 
Hoofdstuk 3 hebben we laten zien dat de knockdown van een ziekteverwekkend gen 
resulteerde in verminderde eicelproductie in wormen, wat de onvruchtbaarheid in 
Perrault syndroom patiënten nabootst en daarmee aantoonde dat mutaties in ERAL1 
het Perrault syndroom veroorzaken. In Hoofdstuk 6 hebben we geprobeerd om een 
C. elegans model voor BTHS tot stand te brengen, omdat voor BTHS de 
pathofysiologie nog niet goed bekend is en daarom alleen symptomatische 
behandeling aan patiënten gegeven wordt. We hebben een knockdown uitgevoerd 
voor de worm homoloog voor TAZ, genaamd acl-3, en vonden dat deze wormen 
dezelfde lipidenverstoringen hebben als in de BTHS-patiënten, o.a. het ophopen van 
de intermediair MLCL en de afname van het ‘rijpe’, meer onverzadigde CL. De 
fenotypische beschrijving van de acl-3 RNAi wormen lieten geen uitgesproken defect 
zien van de spierfunctie of -morfologie zoals dat wel gezien wordt in BTHS-
patiënten. Ook op mitochondriale netwerkvorming en functie was geen effect 
geobserveerd. Daarentegen liet RNA-seq analyse van wormen met acl-3 knockdown 
wijdverspreide transcriptionele veranderingen zien, met name in genen betrokken in 
verscheidene metabole processen. Concluderend, wormen met acl-3 knockdown zijn 
een goed model voor  BTHS, wat aantoont dat acl-3 een vergelijkbare functie heeft 
als zijn humane homoloog TAZ in CL rijping. Verder onderzoek naar routes die 
transcriptioneel geremd of geactiveerd worden, kan andere fenotypische defecten 
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onthullen die kunnen worden gebruikt voor het ophelderen van de pathofysiologie en 
nieuwe therapieën. 

Uiteindelijk kunnen verbeteringen in het begrijpen van zeldzame mitochondriale 
ziekten, volgens een soort overschrijdende aanpak, helpen om de meer complexe 
processen die ten grondslag liggen aan ouderdoms- en stofwisselingsziekten op te 
lossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


