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Samenvatting g 

Peroxisomenn zijn organellen die betrokken zijn bij een tal van metabole 
processenn in de cel. Deze organellen komen voor in vrijwel elke eukaryote cel. 
Defectenn in het functioneren van peroxisomen kunnen in de mens resulteren in milde 
tott zeer ernstige ziekten, waarbij een groot aantal orgaanfuncties is aangedaan. Een 
aantall  peroxisomale ziekten in de mens kunnen bijvoorbeeld hun oorzaak vinden in 
hett (al dan niet gedeeltelijk) falen in de aanmaak van peroxisomen. De aanmaak van 
hett peroxisoom wordt gedirigeerd door een aantal eiwitten genaamd Pex eiwitten of 
Peroxins.. De twee voornaamste aspecten in de aanmaak van peroxisomen zijn 1) de 
formatiee van de peroxisomale membraan en de eiwitten die daarin gevoegd worden, 
enn 2) het transport van eiwitten die in het cytoplasma worden gemaakt en hun weg 
overr de peroxisomale membraan moeten vinden om het peroxisomale lumen te 
bereiken.. Hoewel het aantal nieuw geïdentificeerde Peroxins dat betrokken is bij de 
importt van peroxisomale eiwitten nog steeds groeit, is het eigenlijke proces van 
eiwitimportt nog steeds een mysterie. 

Inn deze dissertatie ligt het accent op factoren die betrokken zijn bij de import 
vann peroxisomale eiwitten in de gist Saccharomyces cerevisiae (bakkersgist). Het 
peroxisomalee eiwitimportsysteem wordt gevormd door een aantal Peroxins waarvan 
sommigee door interakties een complex kunnen vormen. Het Peroxin Pex5p kan 
bindenn aan een specifieke signaalsequentie, de PTS1. Een eiwit dat een PTS1 draagt 
iss afhankelijk van Pex5p om in het peroxisomale lumen te belanden. In de meeste 
organismenn is Pex5p zowel in het cytoplasma als op het peroxisoom gelokaliseerd. 
Aangenomenn wordt dat dit Pex5p als mobiele receptor fungeert om nieuw 
gesynthetiseerdee PTS1-eiwitten vanuit het cytoplasma naar het peroxisoom te 
brengen.. Op de peroxisomale membraan aangekomen kan de receptor aan twee 
membraaneiwitten,, Pexl3p en PexHp, binden en wordt het PTS 1-eiwit overgedragen 
voorr transport over de membraan. 

Pexl3pp is een Peroxin dat in het bezit is van een SH3 domein. Zo'n domein 
wordtt in veel eiwitten gevonden die betrokken zijn bij zeer dynamische processen 
binnenn de cel. Tot dusverre is Pexl3p het enige SH3-bevattende eiwit dat een rol 
speeltt bij de import van eiwitten in een organel. SH3 domeinen hebben de eigenschap 
specifiekee sequenties, de zogenaamde PXXP motieven, te binden. Pexl4p, één van de 
bindingspartnerss van het SH3 domein van Pexl3p, bezit zo'n PXXP motief. Pex5p is 
dee tweede bindingspartner van het Pexl3p-SH3 domein. 

Inn hoofdstuk 2 en 3 wordt het complex dat wordt gevormd door het SH3 
domeinn van Pexl3p en Pexl4p en de receptor Pex5p nader bestudeerd. Specifieke 
mutatiess die interakties verstoren tussen Pexl3p SH3 en Pexl4p of Pex5p tonen aan 
datt 1) complex vorming van de twee membraaneiwitten Pexl3p en Pexl4p essentieel 
iss voor import van peroxisomale eiwitten en dat 2) Pexl4p aan een andere plaats op 
hett Pexl3p-SH3 domein bindt dan Pex5p. Secundaire structuur analyse 
gecombineerdd met de analyse van mutaties in Pex5p en Pexl3-SH3 voorspelt een 
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nieuwee vorm van interaktie tussen SH3 domein en ligand. Deze interaktie blijkt niet 
essentieell  te zijn voor associatie van Pex5p aan het peroxisoom. 

Inn hoofstuk 4 wordt verder ingegaan op factoren die de peroxisomale 
lokalisatiee van Pex5p bepalen. Een van die factoren is de koolstofbron waarop de 
gistcellenn worden gegroeid. Voorts blijkt Pexl4p essentieel voor peroxisomale 
lokalisatiee van Pex5p. De resultaten leiden tot speculatie over de volgorde van 
evenementenn in de eerste stappen van peroxisomale eiwitimport. 

Tenslottee staat in hoofdstuk 5 een eiwit centraal dat geen herkenbare PTS1 
signaalsequentiee heeft. Toch wordt dit eiwit geïmporteerd in het peroxisoom. De 
importt blijkt afhankelijk te zijn van Pex5p, maar niet van de gekarakteriseerde 
bindingsplaatss voor de PTS1 in Pex5p. Dit suggereert dat Pex5p, behalve PTS1 
sequentiess ook een andere, nog onbekende signaalsequentie kan binden en als 
receptorr voor eiwitten met deze sequentie kan functioneren. 

133 3 


