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Summary
Post translational modifications (PTMs) expand the cellular proteome providing 

the cell with direct means for control of protein function. Protein acylation is a 
group of PTMs that uses acyl-CoAs from intermediary metabolism as substrates. 
Protein acetylation is by far the most studied acylation modification. It has a well-
established role in the regulation of various cellular processes including metabolism. 
In the general introduction (chapter 1) the reader is introduced to mitochondrial 
metabolism, inborn errors of metabolism and different types of protein acylation 
modifications.

The enzymatic acetylation by acetyltransferases in the nucleus and cytosol 
has been thoroughly studied. However, the mechanism of its regulation in the 
mitochondria has remained obscure. Interestingly, acetylation is prevalent in 
the mitochondria and plays an important role in the regulation of mitochondrial 
metabolism. Mitochondrial acetylation is a dynamic modification which responds to 
metabolic changes within the cell. Metabolic conditions accompanied by increased 
mitochondrial fatty acid oxidation such as food withdrawal and high fat diets, go 
hand in hand with mitochondrial hyperacetylation. This taken together with the 
fact that intramitochondrial pH is favorable for non-enzymatic acetylation by acetyl-
CoA, has led to the supposition that mitochondrial acetylation can be regulated by 
acetyl-CoA generated by metabolism. In chapter 2 we investigated whether acetyl-
CoA produced by mitochondrial fatty acid oxidation in fact determines mitochondrial 
protein acetylation levels. Using labelled fatty acid palmitate we determined that 
acetyl-CoA generated by fatty acid oxidation is directly used for protein acetylation 
and that this acetylation is mostly mitochondrial and not cytosolic. To quantify 
protein acetylation we developed an LC-MS/MS method. Using this method we 
demonstrated that induction of fatty acid oxidation increases acetylation in human 
fibroblasts. In line with these observations, we observed increased hepatic acetylation 
in mice subjected to food withdrawal. Interestingly, this phenomenon was absent 
in long-chain acyl-CoA dehydrogenase KO mice with defective fatty acid oxidation, 
confirming that fatty acid oxidation is essential for mitochondrial hyperacetylation. 
In addition, we show that apart from being enriched in the mitochondria, acetylation 
is also abundant in peroxisomes. Importantly, these organelles only have fatty acids 
as a source of acetyl-CoA. Altogether, we demonstrate that changes in fatty acid 
oxidation flux exert a direct effect on mitochondrial acetylation levels. This does not 
completely rule out the existence of one or more mitochondrial acetyltransferases. 
However, this does support the theory of non-enzymatic acetylation determined 
solely by acetyl-CoA levels.

Recent advances in proteomics have led to the identification of novel protein 
acylation modifications which substantially enlarge this group of PTMs. The newly 
discovered modifications have a longer acyl group and include propionylation, 
butyrylation, crotonylation, malonylation, succinylation and glutarylation. In 
contrast to acetylation little is known about the physiological role, prevalence and 
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dynamics of these modifications. Because all of them involve an acyl group, we 
hypothesized that they are likely to be influenced by changes in metabolic flux as in 
the case of acetylation. In chapter 3 we analyzed protein acylation in patients cells 
with inborn errors of metabolism that result in accumulation of acyl-CoA molecules. 
Specifically, we looked at fibroblasts of patients with malonyl-CoA decarboxylase 
(MCD), propionyl-CoA carboxylase (PCC) and short-chain acyl-CoA dehydrogenase 
(SCAD) deficiencies, which accumulate malonyl-CoA, propionyl-CoA and butyryl-
CoA, respectively. In agreement with our hypothesis, we observed increased 
malonylation, propionylation and butyrylation in these patients cells. To test 
whether these acylation reactions can take place non-enzymatically, we incubated 
mitochondrial protein lysates with different concentrations of these acyl-CoAs. 
Accordingly, when adding increasing concentrations of malonyl-CoA, propionyl-
CoA and butyryl-CoA we observed a concentration dependent increase in protein 
malonylation, propionylation and butyrylation which they accumulate. 

To address the functional consequences of aberrant protein acylation in IEMs we 
analyzed protein acylation in the context of specific metabolic disorders, including 
MCD, SCS and PCC deficiencies. In chapter 4 we performed the first global proteomic 
analysis of the lysine malonylome in mouse SIRT5 KO liver and in human fibroblasts, 
identifying 4042 malonylated peptides in 1426 proteins and 4943 malonylated 
peptides in 1822 proteins, respectively. Interestingly, protein malonylation 
sites upregulated in MCD deficient cells were enriched in the mitochondria. We 
specifically investigated the role of malonylation in the pathogenicity of malonic 
aciduria caused by MCD deficiency in patient fibroblasts. MCD deficient patients 
have clinical features similar to that of FAO disorders, including cardiomyopathy, 
muscle weakness and hypoglycemia. The cause of that is taken to be the inhibitory 
effect of malonyl-CoA on carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT1) activity, which 
is the rate-limiting enzyme in mitochondrial fatty acid oxidation. In this study we 
showed that MCD deficient cells have reduced oxidation of octanoylcarnitine, 
oxidation of which does not require CPT1. We thereby show that MCD deficient cells 
have decreased mitochondrial function independent of CPT1 activity. Additionally, 
we observed reduced activity of two fatty acid oxidation enzymes, namely the very 
long-chain acyl-CoA dehydrogenase (VLCAD) and long-chain 3-hydroxyacyl-CoA 
dehydrogenase, in MCD deficient fibroblasts. Our proteomic analysis has identified 
malonylation sites on VLCAD, five of which were only present in the MCD deficient 
cells. This suggests that protein malonylation could have a direct impact on the 
activity of mitochondrial enzymes.

In chapter 5 we investigated the functional effect of protein succinylation in SCS 
deficient cells. SCS is a heterodimeric enzyme in the TCA cycle formed from SCS-G1 
and either SCS-A2 or SCS-G2 subunits. SCS deficiency results in defective metabolic 
flux through the TCA cycle, which leads to succinyl-CoA accumulation. So far, patients 
deficient in SCS-G1 and SCS-A2 have been identified. Clinical presentation varies 
and in general SCS-G1 deficient patients are more severely affected. Nevertheless, 
both deficiencies present with mtDNA depletion and defective OXPHOS. In line 
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with these observations, we observed OXPHOS deficiency in SCS-G1 and SCS-A2 
deficient patient fibroblasts. Interestingly, we also detected elevated mitochondrial 
succinylation in these cells. We succeeded in reducing protein succinylation levels 
by overexpressing SIRT5. Along with SIRT5 overexpression we observed an increase 
in the rate of mitochondrial respiration, which links elevated succinylation in SCS 
deficient cells to OXPHOS deficiency. The mechanism of mtDNA depletion in SCS-
deficient patients has not been identified, however there are speculations that 
mtDNA depletion is caused by decreased activity of nucleoside diphosphate kinase 
(NDK), an enzyme necessary to maintain the mitochondrial pool of nucleotides. 
The cause of decreased NDK activity in the patients cells is not known. We 
hypothesized that NDK is hypersuccinylated in these cells and that this represses 
its activity. To test this we succinylated NDK in vitro and found that succinylation 
indeed significantly decreased its activity. Desuccinylation of NDK by SIRT5 resulted 
in a significant increase in its activity. Also, co-expressing SIRT5 with NDK in 
SCS-G1 deficient cells resulted in significant increase in NDK activity. In addition, 
we investigated succinylation of mitochondrial transcription factor A (TFAM), a 
deficiency of which has been associated with mtDNA depletion. We found that 
TFAM is hypersuccinylated in SCS-G1 deficient cells and overexpression of SIRT5 
reduced TFAM succinylation. 

PCC deficiency is a genetic metabolic disorder affecting lipid and amino acid 
catabolism that leads to accumulation of propionyl-CoA and belongs to the group 
of inborn errors known as propionic acidemias (PA). There are indications that 
mitochondrial dysfunction contributes to the pathology of the disorder as PA 
patients present with OXPHOS deficiency. Nevertheless the causes of mitochondrial 
dysfunction are not clear. In chapter 6 we investigated whether increased protein 
propionylation in PCC deficient cells contributes to mitochondrial dysfunction. 
Consistent with this, we detected reduced mitochondrial respiration in PCC deficient 
patients fibroblasts. To mimic the deficiency, we incubated control fibroblasts 
and a liver cell line in medium containing propionate. As expected, we observed 
a substantial increase in protein propionylation in these cells. Interestingly, we 
also observed decreased mitochondrial respiration in both cell lines as a result of 
increased propionylation, suggesting that excessive propionylation can be the cause 
of OXPHOS deficiency observed in PA patients. 

The final chapter of this thesis (chapter 7) contains discussion which places 
the individual chapters in the context of the interplay between protein acylation 
and metabolism. The studies presented here introduce a novel setting to research 
protein acylation, namely cells with disrupted metabolism that have an imbalance 
in acyl-CoA levels. We are also the first to really focus on the possible role of protein 
acylation in the pathogenesis of metabolic disorders. Future studies in this direction 
will greatly contribute to our understanding of the role of protein acylation in the 
regulation of cellular metabolism.
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Samenvatting
Ons lichaam heeft energie nodig om te overleven. We kunnen energie 

produceren uit drie hoofdgroepen  voedingsstoffen te weten; suikers, vetten en 
eiwitten. Deze energiebronnen worden in ons lichaam afgebroken in een sequentie 
van biochemische reacties die “stofwisseling (metabolisme)”wordt genoemd. De 
biochemische reacties van de stofwisseling worden gekatalyseerd door enzymen. 
De regulering van deze enzymen is dus heel belangrijk om de stofwisseling goed 
aan te sturen. Een van de mogelijke regelmechanismen van enzymen betreft de 
post-translationele modificatie (PTM) van eiwitten. PTMs zijn een toevoeging 
van een chemische groep aan een of meerdere aminozuren van het eiwit. Deze 
chemische groep kan invloed hebben op de structuur van het eiwit, zijn activiteit 
of zijn interactie met andere eiwitten. Er zijn veel verschillende PTMs bekend met 
verschillende functies. 

In dit proefschrift is een groep van PTMs bestudeerd die bekend is als eiwit 
acylering. Bij eiwit acylering wordt een acyl groep gebonden aan het aminozuur 
lysine van het eiwit. Voorbeelden van eiwit acylering zijn acetylering, propionylering, 
butyrylering, malonylering en succinylering. De acyl groepen voor eiwit acylering 
worden gehaald van de acyl-CoA moleculen, bijvoorbeeld van acetyl-CoA, propionyl-
CoA, butyryl-CoA, malonyl-CoA en succinyl-CoA. Al deze moleculen zijn producten 
van de stofwisseling en dit maakt dat eiwit acylering gekoppeld is aan de metabole 
activiteit van de cel.

Mitochondria zijn de organellen (onderdelen) van een cel waar de meeste energie 
wordt geproduceerd. Echter, deze organellen zijn meer dan de energiecentrales van 
de cel want mitochondriale dysfunctie is ook betrokken bij verschillende ziektes. 
Uit eerder onderzoek is al aangetoond dat veel van de mitochondriale eiwitten zijn 
geacyleerd, maar weinig is bekend over de functie en regulatie van eiwit acylering 
in deze organellen. In dit proefschrift kijken we naar hoe eiwit acylering in de 
mitochondria is geregeld en hoe dit mitochondriale processen beïnvloedt. 

Hoofdstuk 1 bevat een algemene inleiding waar verschillende acylering modifi-
caties worden besproken alsmede de bekende regelmechanismen van acylering. 
Tevens wordt gekeken naar de cellulaire stofwisseling en de rol van mitochondria 
daarin. Tenslotte wordt het concept van aangeboren stofwisselingsziektes 
geïntroduceerd.

In hoofdstuk 2 ligt de focus op eiwit acetylering. Er is veel bekend over de 
regulering van eiwit acetylering in de cel. De eiwitten worden geacetyleerd door 
een groep van enzymen, namelijk de acetyltransferases, in de kern en het cytosol 
van de cel. Ook veel van de mitochondriale enzymen zijn geacetyleerd. Toch is er 
geen mitochondriale acetyltransferase bekend en dus komt de vraag: hoe wordt de 
eiwit acetylering in de mitochondria geregeld? Mitochondriale acetylering is een 
dynamische modificatie die reageert op veranderingen in de metabole activiteit van 
de cel. Mitochondriale vetzuuroxidatie is een metabole route in de mitochondria die 
zorgt voor de afbraak van vetten. Als gevolg van tekort aan calorieën, bijvoorbeeld 
tijdens het vasten, gebruikt de cel vetzuren als energiebron. Vetzuuroxidatie 
breekt vetten af in acetyl-CoA moleculen. Het is al eerder waargenomen dat 
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metabole omstandigheden die gepaard gaan met verhoogde vetzuuroxidatie, zoals 
caloriebeperking en vetrijke voeding, leiden tot hyperacetylering van mitochondriale 
eiwitten. Onze hypothese was dat mitochondriale eiwitacetylering wordt beïnvloed 
door de verandering in de mitochondriale acetyl-CoA niveaus. In hoofdstuk 2 is 
onderzocht of acetyl-CoA gevormd door mitochondriale vetzuuroxidatie in feite 
het gehalte van eiwit acetylering bepaalt. Met behulp van een gelabeld vetzuur, 
palmitaat, is vastgesteld dat acetyl-CoA gegenereerd door vetzuuroxidatie direct 
wordt gebruikt voor eiwitacetylering in de mitochondria. Verder wordt in dit 
hoofdstuk een methode om eiwit acetylering te kwantificeren beschreven. Met 
deze methode is aangetoond dat verhoging in vetzuuroxidatie leidt tot verhoging 
in eiwitacetylering in humane cellen. Ook werd een verhoogde eiwitacetylering 
in gevaste muizen waargenomen, maar niet in muizen met een defect in de 
vetzuuroxidatie. De resultaten van deze studie bevestigen dat vetzuuroxidatie 
essentieel is voor hyperacetylering van mitochondriale eiwitten. Deze observaties 
laten zien dat de hoeveelheid acetyl-CoA geproduceerd door mitochondriale 
vetzuuroxidatie bepalend is voor de acetyleringsgraad van mitochondriale eiwitten. 
Het kan ook zijn dat mitochondriale acetylering puur door verhoging van acetyl-CoA 
niveaus gestimuleerd wordt en er geen specifiek enzym voor nodig is. Dit zal verder 
onderzocht moeten worden.

Stofwisselingsziektes zijn aangeboren aandoeningen veroorzaakt door een 
specifiek enkel gendefect dat leidt tot een verlies- of winst-van-functie van het 
mutant eiwit. Patiënten met metabole afwijkingen vertonen een zeer heterogeen 
beeld, zowel qua klinische als biochemische aspecten, en de pathologische 
mechanismen van de ziekte zijn niet altijd duidelijk.  Een van de gevolgen van een 
metabool defect is ophoping van bepaalde metabolieten die niet verder kunnen 
worden omgezet. In hoofdstuk 3 is de eiwitacylering in cellen geanalyseerd van 
patiënten met aangeboren stofwisselingsziekten die leiden tot ophoping van acyl-
CoA moleculen. In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat verhoging van acetyl-
CoA in de mitochondria door verandering in de stofwisseling van de cel direct de 
mitochondriale eiwit acetyleringsgraad kan beïnvloeden. Dit leidde tot de hypothese 
dat de patiëntencellen die bepaalde acyl-CoAs opstapelen vanwege een metabool 
defect verhoogde eiwitacylering zullen vertonen. Voor deze studie is gebruik 
gemaakt van fibroblasten van patiënten met Malonyl-CoA decarboxylase (MCD)  
en Propionyl-CoA carboxylase (PCC) deficiënties die respectievelijk malonyl-CoA 
en propionyl-CoA opstapelen. Inderdaad werd een verhoogde eiwit malonylering 
en propionylering waargenomen in deze cellen. Naast de patiëntencellen werd 
eiwit butylering in korte-keten acyl-CoA dehydrogenase (SCAD) deficiënte muizen 
bepaald. Door hun metabole defect stapelen deze muizen butyryl-CoA. Zoals 
verwacht vertoonden deze muizen verhoogde eiwit butylering. Om te testen 
of eiwit acylering in de patientencellen uitsluitend door verhoogde acyl-CoA 
niveaus gedreven kan worden, incubeerden we mitochondriale eiwit lysaten met 
verschillende concentraties van bepaalde acyl-CoA moleculen. Bij het toevoegen 
van toenemende concentraties van malonyl-CoA, propionyl-CoA en butyryl-CoA 
werd een concentratie-afhankelijke toename van respectievelijk eiwit malonylering, 
propionylering en butyrylering waargenomen. Dit duidt erop dat eiwit acylering (in 
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dit geval malonylering, propionylering en butylering) bepaald kan worden door 
verandering in de acyl-CoA niveaus en in dit geval geen enzym nodig heeft.  

Om meer te weten te komen over de functionaliteit van eiwit acylering is verder 
onderzoek verricht naar de interactie tussen eiwit acylering en de werking van 
mitochondria in de context van stofwisselingsziektes. Hierbij is de aandacht met 
name uitgegaan naar eiwit malonylering in hoofdstuk 4, succinylering in hoofdstuk 
5 en propionylering in hoofdstuk 6.

In hoofdstuk 4 is een massaspectrometrische  analyse uitgevoerd om zoveel 
mogelijk malonylering sites op specifieke eiwitten in kaart te brengen. Sirtuïne 5 
(SIRT5) is een enzym dat malonyl groepen van eiwitten afhaalt, dus cellen zonder 
SIRT5 (SIRT5 Knockout (KO)) hebben een verhoogde eiwit malonyleringsgraad. 
Hoofdstuk 3 laat zien dat patiëntencellen met MCD deficiëntie een verhoogde 
eiwit malonylering hebben. Om zoveel mogelijk malonylering sites te vinden is 
de MS analyse in SIRT5 KO muis cellen en MCD deficiënte cellen uitgevoerd. Dit 
maakte de identificatie van veel gemalonyleerde eiwitten mogelijk  die eerder 
niet bekend waren. Een grote fractie van de gevonden malonylering bevond zich 
op mitochondriale enzymen. Het klinische beeld van MCD deficiënte patiënten is 
vergelijkbaar met dat van vetzuuroxidatie stoornissen. Twee van de vetzuuroxidatie 
enzymen bleken een verlaagde activiteit te hebben in MCD deficiënte cellen. Ook 
de malonylering van deze enzymen was verhoogd in MCD deficiënte celen. Deze 
resultaten suggereren dus dat de verstoorde vetzuuroxidatie van MCD deficiënte 
patiënten het resultaat is van afwijkende eiwit malonylering.

In hoofdstuk 5 is het effect onderzocht van eiwit succinylering in Succinyl-
CoA synthetase (SCS) deficiënte cellen. SCS is een heterodimeer enzym in de 
citroenzuurcyclus, gevormd uit SCS-G1 en ofwel SCS-A2 of SCS-G2 subeenheden. 
SCS zet succinyl-CoA om naar succinaat en SCS deficiëntie leidt tot de ophoping 
van succinyl-CoA. Tot dusver zijn er patiënten deficiënt in SCS-G1 of SCS-A2 
geïdentificeerd. Het klinische beeld van SCS deficiëntie varieert en in het algemeen 
zijn SCS-G1 deficiënte patiënten zwaarder getroffen. Een symptoom dat voorkomt 
in beide gevallen is mitochondriaal DNA (mtDNA) depletie. Het meeste genetische 
materiaal van de cel (DNA) bevind zich in de kern. Het mitochondrion is het enige 
organel dat zijn eigen DNA heeft. Hoewel de meerderheid van de mitochondriale 
eiwitten wordt gecodeerd door het algemene DNA in de kern, wordt een aantal 
van de essentiële mitochondriale eiwitten gecodeerd door mtDNA. Daarom 
veroorzaakt mtDNA depletie mitochondriale dysfunctie in de getroffen patiënten. 
Het mechanisme van mtDNA depletie in SCS deficiënte patiënten is niet bekend. 
Als eerste is daarna onderzocht of de SCS-deficiënte cellen verhoogde eiwit 
succinylering vertonen en dat bleek het geval. Daarna is de succinylering in 
deze cellen verlaagd door middel van overexpressie van SIRT5. De verlaging 
van eiwit succinylering  heeft de mitochondriale functie iets verbeterd. Dit kan 
suggereren dat de mitochondriale dysfunctie gedeeltelijk wordt veroorzaakt door 
hypersuccinylering van mitochondriale eiwitten. Een van de hypothesen van de 
oorzaak van mtDNA depletie in SCS deficiënte cellen is de verlaagde activiteit van 
nucleoside difosfaat kinase (NDK), een enzym dat essentieel is voor het onderhoud 
van mtDNA. Echter, de oorzaak van verminderde NDK activiteit in de cellen van 
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patiënten is niet bekend. Aangetoond is dat NDK hypersuccinyleert in SCS deficiënte 
celen en dat succinylering de activiteit van dit enzym verlaagt. De resultaten van 
deze studies geven aan dat eiwit hypersuccinylering in SCS deficiënte cellen kan 
bijdragen aan het ziektebeeld van de SCS deficiënte patiënten. Meer grondige 
studies zijn noodzakelijk voor verder opheldering van deze mechanismen.

Propionzuur acidemie (PA) is een aangeboren metabole aandoening 
gekarakteriseerd door opbouw van organische zuren in het lichaam. Het 
wordt veroorzaakt door deficiëntie van het PCC enzym dat propionyl-CoA in 
methylmalonyl-CoA omzet. Uit eerder onderzoek is gebleken dat PA patiënten hoge 
propionaat niveaus in het bloed hebben. Er zijn aanwijzingen dat mitochondriale 
disfunctie bijdraagt aan de pathologie van PA maar de oorzaak van de minder 
goed werkende mitochondria is niet duidelijk. In hoofdstuk 6 worden de effecten 
van verhoogde eiwitpropionylering in humane fibroblasten en rattenlever cellen 
bestudeerd. In hoofdstuk 3 is aangetoond dat PCC deficiënte cellen een verhoogde 
eiwit propionylering vertonen. Daarna is onderzocht of de patientencellen 
een mitochondriale dysfunctie vertoonden. Inderdaad werd een verlaagde 
mitochondriale respiratie in deze cellen gemeten. Om het effect van PA na te 
bootsen, zijn gezonde cellen aan propionaat blootgesteld. Na een week blootstelling 
werd al verhoogde eiwit propionylering waargenomendie vergelijkbaar was aan de 
eiwit propionylering niveaus in de patiëntencellen. Tevens hadden deze cellen ook 
verlaagde mitochondriale respiratie. Het is dus gelukt om het PA fenotype in gezonde 
cellen zonder het PCC enzym defect te induceren. Deze resultaten suggereren 
dat verhoogde propionaat (en dus ook propionyl-CoA) leiden tot mitochondriale 
dysfunctie door middel van verhoogde eiwit propionylering.

De resultaten zoals  beschreven in dit proefschrift zorgen voor een aanzienlijke 
verrijking van onze kennis in de regulering van eiwit acylering. Er wordt aangetoond 
dat eiwit acylering niet zo zeer wordt bepaald door activiteit van specifieke acylering 
enzymen, maar wordt gedreven door acyl-CoA moleculen gegenereerd door de 
stofwisseling. Ook wordt getoond dat afwijkende eiwit acylering in cellen van 
patiënten met een metabole aandoening een rol kan spelen in de mechanismen 
achter de ziekte. Verder onderzoek kan meer begrip opleveren over hoe deze 
ziektes kunnen worden behandeld. Bijvoorbeeld of dit met behulp van de sirtuïnes 
(SIRT1-7), enzymen die de acyl groepen van eiwitten afhalen, gedaan kan worden. 
Bovendien, zijn de (patiënten) cellen met metabole defect een veelbelovend 
platform voor grondige karakterisatie van verschillende eiwitacylering modificaties 
in de toekomst.


