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SUMMARY Y 

PeroxisomesPeroxisomes are organelles which are present in virtually every eukaryotic cell. They were 

discoveredd in the fifties and only littl e was known about peroxisomes untill the eighties. The 

lastt decade it has become clear that peroxisomes play an important role in cellular meta-

bolism.. Chapter 1 gives an overview of the functions of peroxisomes. The main function of 

peroxisomess is fatty acid P-oxidation which occurs in four subsequent steps: 1) dehydrogena-

tion,, 2) hydration, 3) dehydrogenation again, and 4) thiolytic cleavage. The first step is 

catalysedd by two distinct acyl-CoA oxidases, the second and third step are catalysed by two 

distinctt bifunctional proteins, and the fourth step is catalysed by two distinct 3-ketoacyl-CoA 

thiolases.. For a long time it was thought that the second and third step were catalysed by one 

bifunctionall  protein. Now it is clear that there is a second bifunctional protein involved, 

whichh is called D-Bifunctional protein. The first described bifunctional protein is now called 

L-Bifunctionall  protein. Details about the peroxisomal fatty acid p-oxidation are described in 

chapterr 1. 

Thee importance of peroxisomes is stressed by the occurrence of severe peroxisomal 

disorders.. The prototype of the group of peroxisomal disorders is the cerebro-hepato-renal 

syndromee of Zellweger. This disease and other peroxisomal disorders are also described in 

chapterr 1. There is a large group of patients with a defect in the peroxisomal P-oxidation of 

unknownn origin. These patients were studied with complementation analysis which is 

describedd in chapter 2 and chapter 3: Skin fibroblasts of patients were fused to skin 

fibroblastsfibroblasts of a patient who was described in literature as suffering from L-Bifunctional 

proteinn deficiency (index patient) and complementation was assessed by measuring pristanic 

acidd P-oxidation. If pristanic acid P-oxidation in fused cells is restored, then the underlying 

geneticc defect is different in both patients, whereas the finding of lack of pristanic acid P-

oxidationn in fused cells implies that the underlying genetic defect is identical in both patients. 

Thesee complementation studies have shown that most of the patients reported in this thesis 

withh a peroxisomal P-oxidation disorder of unknown origin belong to the same 

complementationn group as the index patient (chapter 2). Although the index patient was 

initiallyy thought to suffer from L-Bifunctional protein deficiency, it was found that this 

patientt (and therefore also all the other patients within this complementation group) is 

actuallyy suffering from D-Bifunctional protein deficiency and not from L-Bifunctional 

proteinn deficiency (see also chapter 5). Interestingly, within this group of D-Bifunctional 

proteinn deficient patients intragenic complementation was found with three subgroups 

(chapterr 3). This can be explained by the fact that the D-Bifunctional protein harbours two 

activities:: enoyl-CoA hydratase activity and 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase activity. The 

threee subgroups reflect combined enoyl-CoA hydratase/3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase 
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deficiency,, isolated enoyl-CoA hydratase deficiency, and isolated 3-hydroxyacyl-CoA 

dehydrogenasee deficiency as indicated by varanic acid measurements in the patients' plasma 

andd D-Bifunctional protein activity measurements in the patients' skin fibroblasts (chapter 4). 

Chapterr 5 describes a patient with an isolated 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency. 

Thiss is caused by a mutation in the NAD+-binding site of the 3-hydroxyacyl-CoA dehydro-

genasee domain. Expression studies showed that this mutation leads to an inactive 3-hydroxy-

acyl-CoAA dehydrogenase domain whereas the enoyl-CoA hydratase activity is normally 

presentt and active. 

Chapterr 6 describes a patient which was originally described as suffering from 

L-Bifunctionall  protein deficiency but when mutation analysis was performed, no mutations 

inn the cDNA encoding L-Bifunctional protein were found. Therefore this patient was 

reinvestigated.. It was found that this patient was deficient in D-Bifunctional protein and not 

inn L-Bifunctional protein: The skin fibroblasts of this patient have no D-Bifunctional protein 

activityy and no detectable D-Bifunctional protein. This is caused by a two base pair deletion 

inn the gene coding for D-Bifunctional protein. 

Thiss finding is of great interest, because the cell line from this patient was used to identify 

thee defect in patients with a defect in peroxisomal p-oxidation of unknown etiology by means 

off  complementation analysis. This means that the patients described in chapter 2, 3, and 4 are 

alsoo suffering from D-Bifunctional protein deficiency and not from L-Bifunctional protein 

deficiency. . 

Chapterr 7 describes two patients who both have an isolated deficiency of the enoyl-CoA 

hydratasee activity of D-Bifunctional protein. Both patients have the same missense mutation 

whichh lead to an instable and (therefore) inactive D-Bifunctional protein. Interestingly, both 

patientss had normal levels of bile acids. This is in sharp contrast with the patients with an 

isolatedd 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficieny and combined enoyl-CoA hydratase/ 

3-hydroxyacyl-CoAA dehydrogenase deficiency. These latter patients had elevated levels of 

bilee acids. Untill know there is no satisfactory explanation for this finding. This implies that 

ourr knowledge of the peroxisomal P-oxidation system is still incomplete and that future 

studiess are necessary. 
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SAMENVATTING G 

Eenn cel is onderverdeeld in verschillende compartimenten welke organellen genoemd 

worden.. Peroxisomen zijn organellen die voorkomen in vrijwel elke eukaryote cel. Ze zijn in 

dee vijftiger jaren ontdekt en tot de jaren tachtig was er weinig over peroxisomen bekend. De 

laatstee 10 jaar is echter duidelijk geworden dat peroxisomen een belangrijke rol spelen in het 

metabolismee van de cel. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de functies van peroxisomen. 

Dee belangrijkste functie is de vetzuur oxidatie wat in vier opeenvolgende stappen plaatsvindt: 

1)) dehydrogenering, 2) hydratie, 3) weer een dehydrogenering en 4) een thiolytische 

splitsing.. De eerste stap wordt gecatalyseerd door twee verschillende acyl-CoA oxidases, de 

tweedee en de derde stap worden gecatalyseerd door twee verschillende zgn. bifunctionele 

eiwittenn en de laatste stap wordt gecatalyseerd door twee verschillende 3-ketoacyl-CoA 

thiolases.. In eerste instantie werd er gedacht dat de tweede en derde stap van de 

vetzuuroxidatiee werd gecatalyseerd door slechts één bifunctioneel eiwit. Inmiddels is bekend 

datt er in het peroxisoom nog een tweede bifunctioneel eiwit aanwezig is. Dit tweede 

bifunctionelee eiwit wordt D-Bifunctional protein genoemd en het eerste bifunctionele eiwit 

wordtt L-Bifunctional protein genoemd. De peroxisomale vetzuur oxidatie wordt uitgebreid 

besprokenn in hoofdstuk 1. 

Hett belang van peroxisomen wordt benadrukt door het voorkomen van ernstige peroxisomale 

ziekten.. Het prototype van deze groep peroxisomale ziekten is het cerebro-hepato-renale 

syndroomm van Zellweger. Deze ziekten en andere peroxisomale stoornissen worden ook in 

hoofdstukk 1 beschreven. Er is een groep patiënten met een stoornis in de peroxisomale 

vetzuurr oxidatie waarvan de oorzaak niet bekend is. Deze patiënten hebben we in het kader 

vann dit proefschrift bestudeerd m.b.v. complementatie analyse. Hierbij zijn huidfibroblasten 

vann patiënten gefuseerd met huidfibroblasten van een patiënt met L-Bi functional protein 

deficiëntiee (index patiënt) waarna wordt gekeken of herstel van de pristaanzuur vetzuur 

oxidatiee optrad. Herstel van vetzuur oxidatie betekende dat het onderliggende enzym defect 

inn beide patiënten verschillend was. Wanneer er echter geen herstel van vetzuur oxidatie 

werdd gevonden betekende dit, dat het enzym defect in beide patiënten hetzelfde was. Met 

behulpp van deze techniek hebben we kunnen bepalen dat de meeste patiënten met een 

onbekendd vetzuur oxidatie defect tot dezelfde complementatie groep behoren als de index 

patiëntt (hoofdstuk 2). In eerste instantie werd er gedacht dat deze index patient een 

L-Bifunctionall  protein deficiëntie had. Wij hebben echter gevonden dat deze patiënt (en dus 

ookk alle andere patiënten in deze complementatie groep) een D-Bifunctional protein 

deficiëntiee had en géén L-bifunctional protein deficiëntie (zie hoofdstuk 5). Binnen deze 

groepp van D-Bifunctional protein deficiënte patiënten vindt intragene complementatie plaats, 

waardoorr drie subgroepen te onderscheiden zijn (hoofdstuk 2). De achterliggende reden is dat 
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hett D-Bifunctional protein twee verschillende activiteiten heeft: een enoyl-CoA hydratase 

activiteitt en een 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase activiteit. De drie subgroepen hebben 

respectievelijkk een gecombineerde enoyl-CoA hydratase/3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase 

deficiëntie,, een geïsoleerde enoyl-CoA hydratase deficiëntie, of een geïsoleerde 3-hydroxy-

acyl-CoAA dehydrogenase deficiëntie. De bepalingen van varaanzuur in het plasma van deze 

patiëntenn en de bepaling van D-Bifunctional protein activiteit in de huidfibroblasten van deze 

patiëntenn bevestigen deze bevindingen (hoofdstuk 4). 

Hoofdstukk 5 beschrijft een patiënt met een geïsoleerde deficiëntie van de 3-hydroxyacyl-CoA 

dehydrogenasee activiteit van het D-Bifunctional protein. Dit werd veroorzaakt door een 

mutatiee in de NAD+-binding site van het 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase domain. 

Expressiee studies hebben aangetoond dat deze mutatie inderdaad leidt tot een inactief 

3-hydroxyacyl-CoAA dehydrogenase , terwijl de enoyl-CoA hydratase activiteit normaal is. 

Hoofdstukk 6 beschrijft een patiënt die in de literatuur staat beschreven als een L-Bifunctional 

proteinn deficiënte patiënt. Er zijn echter geen mutaties gevonden in het cDNA wat voor het 

L-Bifunctionall  protein codeert. Daarom hebben we deze patiënt opnieuw onderzocht en we 

hebbenn gevonden dat deze patiënt géén L-Bifunctional protein deficiëntie heeft maar een 

D-Bifunctionall  protein deficiëntie. De huidfibroblasten van deze patiënt hebben geen 

D-Bifunctionall  protein activiteit en het D-Bifunctional protein eiwit is afwezig. Deze 

deficiëntiee wordt veroorzaakt door een deletie van 2 baseparen in het gen wat voor het 

D-Bifunctionall  protein codeert. 

Dezee bevinding was erg belangrijke omdat de huidfibroblasten van deze patiënt gebruikt zijn 

omm complementatie analyse uit te voeren om zo het onderliggende defect van patiënten met 

eenn onbekend defect in de peroxisomal vetzuur oxidatie op te helderen (zoals beschreven in 

hoofdstukk 2 t/m 4). Deze patiënten hebben dus ook een D-Bifunctional protein deficiëntie en 

nietniet een L-Bifunctional protein deficiëntie. 

Hoofdstukk 7 beschrijft twee patiënten met een geïsoleerde deficiëntie van de enoyl-CoA 

hydratasee activiteit van het D-Bifunctional protein. Beide patiëntenn hebben dezelfde missense 

mutatiee in het gen wat codeert voor het D-Bifunctional protein. Deze mutatie leidt tot een 

instabiel,, en daardoor inactief, eiwit. Beide patiënten hebben normale hoeveelheden galzuren 

inn hun serum. Dit in tegenstelling tot de patiënten met een gecombineerde enoyl-CoA 

hydratase/3-hydroxyacyl-CoAA dehydrogenase deficiëntie (hoofdstuk 5) en geïsoleerd 

3-hydroxyacyl-CoAA dehydrogenase deficiëntie (hoofdstuk 6) die verhoogde hoeveelheden 

galzurenn in hun serum hebben. We weten echter niet waarom de twee enoyl-CoA hydratase 

deficiëntee patiënten normale galzuren hebben. Dit geeft aan dat de kennis over het 

peroxisomalee vetzuur oxidatie systeem nog steeds niet volledig is en dat verder onderzoek 

naarr het peroxisomale P-oxidatie systeem nodig blijft. . 
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