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Summaryy & Samenvatting 

Mitochondriaa are important cell organelles, in which several metabolic processes take place and 

whichh provide energy for the cell. To accomplish these processes, mitochondria must harbour 

manyy proteins. However, only about 1% of the mitochondrial proteins is encoded by the 

mitochondriall  genome itself and synthesized in the mitochondrion. All other mitochondrial 

proteinss are encoded by the nuclear genome and synthesized in the cytosol, and therefore have 

too be imported into one of the four mitochondrial compartments. The import of these 

cytosolicallyy synthesized proteins into the mitochondrion is performed by protein complexes 

whichh are embedded in the mitochondrial outer and inner membrane (Tom and Tim complex, 

translocasee of the outer and inner mitochondrial membrane, respectively). Research on these 

complexess in the yeast Saccharomyces cerevisiae has contributed tremendously to our 

knowledgee of protein import into mitochondria. 

Chapterr 1 gives an overview of our current knowledge on protein import into mitochondria. All 

components,, localized from the cytosol to the mitochondrial matrix space, that contribute to 

proteinn import into mitochondria are discussed. In addition, it is briefly explained why the 

bakers'' yeast Saccharomyces cerevisiae is suitable for the investigation of protein import into 

mitochondria. . 

Chapterr 2 discusses Tim 17 and Tim44, two components of the translocase of the inner 

mitochondriall  membrane (Tim). The DNA sequence analysis of several tint 17 and tim44 

mutantsmutants is described, as well as the effect of the amino acid substitutions on the assembly of the 

Timm complex and on the ability of isolated mutant mitochondria to import proteins. 

Forr several Tom and Tim proteins, orthologues from one or more species have been identified. 

Sequencee comparison of these orthologues will ultimately provide more information about the 

functionn of this protein. Chapter 3 describes the identification of the Timl7 orthologues of the 

yeastss Kluyveromyces lactis and Schizosaccharomyces pombe, both of which are very similar in 

theirr protein sequences with S. cerevisiae Timl7. Abilit y of these orthologues to restore viability 

too a tim 17 deletion strain shows that the similarity extends to functional equivalence. Although 

severall  Tim 17 orthologues have been identified, functional complementarity is so far limited to 
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thee K. lactis and S. pombe Tim 17 orthologues, indicating stringent constraints on the interaction 

off  this protein with other components of the translocase. 

Timm 17 and Tim23 are two integral membrane proteins and components of the Tim complex in 

thee mitochondrial inner membrane. Both proteins are predicted to contain four hydrophobic 

regionss that could function as transmembrane domains. The N- and C-terminus of Tim23 and 

thee C-terminus of Tim 17 are all exposed to the intermembrane space. These data resulted in a 

modell  for the topology of Tim 17 and Tim23, in which both proteins traverse the membrane four 

timess with their N- and C-termini protruding into the intermembrane space. Chapter 4 describes 

thee determination of the inner membrane topology of Tim 17 and Tim23 by means of epitope-

taggingg followed by protease accessibility experiments, which resulted in a confirmation of the 

topologyy model for both proteins. 

Chapterr 5 discusses Tom22, one of the components of the Tom complex in the mitochondrial 

outerr membrane. The receptor Tom22 is an integral membrane protein with domains protruding 

intoo the intermembrane space and the cytosol, and to which an important role in protein import 

iss attributed. Although with current standard techniques for gene deletion it was shown that 

Tom222 is essential for the viability of yeast, chapter 5 describes the identification and 

characterizationn of a viable yeast strain lacking Tom22. Viability is not due to the presence of an 

extragenicc suppressor mutation. The strain shows strongly inhibited mitochondrial protein 

importt and in the absence of Tom22, the Tom complex is dissociated into single translocation 

channelss that are continuously in an open conformation. Tom22 therefore regulates the opening 

andd closing of the translocation channel to coordinate the passage of proteins. 

Chapterr 6 discusses some of the pitfalls that may complicate interpretation of complementation 

analysiss as a test for the functionality of orthologues of cytosolically synthesized mitochondrial 

proteinss in yeast. Besides an inability to assemble or function at their proper location, lack of 

functionalityy may imply inefficient or lack of import of these orthologous proteins by yeast 

mitochondria.. This chapter also discussed the accuracy of current methods for prediction of 

mitochondriall  targeting signals. The presence and localization of these signals can be predicted 

byy signal sequence prediction programs. This chapter shows that the presence and localization of 

targetingg sequences iss not always predicted correctly by these programs. 
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Samenvatting Samenvatting 

Mitochondrionn zijn celorganellen waarin zich verschillende metabole processen afspelen en die 

dee energie voor de cel leveren. Het bewerkstelligen van deze processen vereist de aanwezigheid 

vann talloze eiwitten in de mitochondriën. Echter, slechts circa 1% van de mitochondriale 

eiwittenn wordt gecodeerd door het mitochondriale genoom zelf en in het mitochondrion 

gesynthetiseerd.. All e andere mitochondriale eiwitten worden gecodeerd door het nucleaire 

genoomm en in het cytosol gesynthetiseerd, en moeten vervolgens in een van de vier 

mitochondrialee compartimenten worden geïmporteerd. De import van deze cytosolisch 

gesynthetiseerdee eiwitten in mitochondriën wordt bewerkstelligd door eiwitcomplexen in de 

mitochondrialee buiten- en binnenmembraan (Tom en Tim complex, translocase of the outer and 

innerr mitochondrial membrane, respectievelijk). Onderzoek aan deze complexen in de gist 

SaccharomycesSaccharomyces cerevisiae heeft de laatste jaren veel bijgedragen aan onze kennis over eiwit 

importt in mitochondriën. 

Hoofdstukk 1 geeft een overzicht van de huidige kennis op het gebied van mitochondriale eiwit 

import.. All e componenten die een rol spelen bij de import van eiwitten in mitochondriën, 

gelokaliseerdd van het cytosol tot de mitochondriale matrix en die bijdragen aan eiwit import in 

mitochondriën,, worden kort besproken. Tevens wordt uitgelegd waarom de bakkersgist 

SaccharomycesSaccharomyces cerevisiae zo geschikt is voor het onderzoek naar eiwit import in mitochondriën. 

Inn hoofdstuk 2 komen Tim 17 en Tim44, twee componenten van het translocatie complex van de 

mitochondrialee binnenmembraan (Tim), aan de orde. De DNA sequentie analyse van diverse 

timï7timï7 en tim44 mutanten wordt beschreven, alsmede het effect van de aminozuur substituties in 

dezee mutanten op de assemblage van het Tim complex en op het vermogen van geïsoleerde 

mutantee mitochondriën om eiwitten te importeren. 

Vann diverse Tom en Tim eiwitten zijn orthologen van een of meerdere organismen 

geïdentificeerd.. Sequentie vergelijkingen van deze orthologen zal uiteindelijk meer informatie 

verschaffenn over de functie van het desbetreffende eiwit. Hoofdstuk 3 beschrijft de identificatie 

vann de Tim 17 orthologen van de gisten Kluyveromyces lactis en Schizosaccharomyces pombe, 

diee beiden overeenkomsten vertonen met S. cerevisiae Tim 17. Uit het vermogen van deze 

orthologenn om de levensvatbaarheid van een S. cerevisiae timl7 deletie stam te herstellen blijkt 

datdat de overeenkomsten zich uitstrekken tot functionele gelijkheid. Alhoewel meerdere Tim 17 

orthologenn zijn geïdentificeerd, is functionele equivalentie tot nog toe beperkt tot K. lactis en S. 

pombepombe Tim 17, waaruit blijkt dat er strenge eisen gelden voor een juiste interactie van dit eiwit 

mett de componenten van de eiwit import machinery. 

Timm 17 en Tim23 zijn twee integrale membraan eiwitten en maken deel uit van het Tim complex 

inn de mitochondriale binnenmembraan. Beide eiwitten bevatten vier mogelijke hydrofobe regio's 

diee zouden kunnen functioneren als transmembraan domeinen. De N- en C-terminus van Tim23 

enn de C-terminus van Tim 17 zijn gelocaliseerd in de intermembraan ruimte. Deze gegevens 

hebbenn geresulteerd in een model voor de topologie van Tim 17 en Tim23, waarin beide eiwitten 
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dee membraan vier keer doorkruisen en waarbij de N- en C-termini uitsteken in de 

intermembraann ruimte. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe de topologie van Timl7 en Tim23 werd 

bepaaldd met behulp van de introductie van epitopen gevolgd door protease toegankelijkheids 

experimenten,, resulterend in een bevestiging van het topologie model voor deze eiwitten. 

Hoofdstukk 5 bespreekt Tom22, een van de componenten van het Tom complex in de 

mitochondrialee buitenmembraan. De receptor Tom22 is een integraal membraan eiwit met 

domeinenn die uitsteken in zowel de intermembaan ruimte als het cytosol, en waaraan een 

belangrijkee rol in eiwit import wordt toegeschreven. Alhoewel met de huidige standaard 

techniekenn voor gendeletie was aangetoond dat Tom22 essentieel is voor de levensvatbaarheid 

vann gist, beschrijft hoofdstuk 5 de identificatie en karakterisatie van een levensvatbare giststam 

waarinn Tom22 ontbreekt. De levensvatbaarheid wordt niet veroorzaakt door de aanwezigheid 

vann een extragene suppressor mutatie. De stam heeft een sterk verlaagde mitochondriale eiwit 

importt en in de afwezigheid van Tom22 blijkt het Tom complex te dissociëren in losse 

translocatiee kanalen die continu open staan. Derhalve reguleert Tom22 het openen en sluiten van 

hett translocatie kanaal om het transport van eiwitten te coördineren. 

Hoofdstukk 6 beschrijft de valkuilen van complementatie analyse als test voor de functionaliteit 

vann orthologen van cytosolisch gesynthetiseerde mitochondriale gist eiwitten. Voor deze 

eiwittenn kan het ontbreken van functionaliteit niet alleen worden veroorzaakt door afwezigheid 

vann assemblage of functie, maar ook door een verminderde import van deze orthologe eiwitten 

inn gist mitochondrion. Dit hoofdstuk bespreekt tevens de nauwkeurigheid van de huidige 

methodenn voor de voorspelling van mitochondriale signaal sequenties. De aanwezigheid en 

plaatss van deze sequenties kan worden voorspeld door signaal sequentie voorspellings-

programma's.. Tevens wordt besproken dat de aanwezigheid en locatie van mitochondriale 

signaall  sequenties niet altijd goed wordt voorspeld door deze programma's. 
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