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Peroxisomenn zijn subcellulaire organellen die een zeer diverse set 

enzymenn bevatten waarmee ze een veelvoud aan functies kunnen 

vervullenn in het metabolisme van de cel. Het belang van peroxisomen 

wordtt benadrukt door het bestaan van humane erfelijke ziekten, die zich 

inn het algemeen uiten in ernstige mentale- en groeiachterstand en die 

vaakk fataal zijn in de vroege jeugd. Met het doel om alle peroxisomale 

foutenn vóór de geboorte op te sporen (en mogelijk om therapieën te 

vinden)) worden de genetische achtergrond en het mechanisme van de 

biogenesee van peroxisomen in detail bestudeerd. Sinds de ontdekking 

vann peroxisomen hebben wetenschappers zich afgevraagd wat de 

oorsprongg van deze organellen is en hebben zij de mogelijkheid 

overwogenn dat het endoplasmatisch reticulum (ER) een rol zou kunnen 

spelenn bij de vorming van deze organellen. 

Momenteell zijn er 23 eiwitten bekend, peroxins genoemd, die 

essentieell zijn voor de biogenese van peroxisomen, mede dankzij 

onderzoekk in het model organisme Saccharomyces cerev'tsiae 

(bakkersgist).. In dit organisme leidt overproductie van een van de 

peroxins,, Pex15p, tot de vorming van een enorm netwerk van ER 

membranen.. Dit fenomeen is één van de indicaties op een groeiende lijst 

vann aanwijzingen dat het ER betrokken zou kunnen zijn bij de biogenese 

vann peroxisomen. Echter, onze pogingen om te bewijzen dat Pex15p via 

hett ER naar peroxisomen gaat faalden vanwege onvoldoende kennis (van 

dee ongevouwen eiwit respons en karmellae-vorming) op dat moment 

(hoofdstukk 2). Dit onderzoek leidde ons tot een zijspoor (regulering van 

IN011 expressie, addendum bij hoofstuk 2) omdat we opmerkten dat de 

koolstofbronn die werd gebruikt in de groeimedia (glucose of oleaat) 

invloedd had op de uitkomst van experimenten die betrekking hebben op 

dee ongevouwen eiwit respons. 

Inn de tussentijd werd een opmerkelijke observatie gedaan in muizen 

dendrit ischee cellen die een sterke indicatie leverde dat het ER 

daadwerkelijkk betrokken is bij de vorming van peroxisomen (hoofdstuk 3). 

Inn deze cellen kon een peroxisomale marker, het integrale peroxisomale 

membraaneiwitt Pex13p, worden opgespoord door middel van immuno 

elektronenn microscopie. Er werd gevonden dat dit eiwit niet alleen 

aanwezigg was in de membranen van volgroeide peroxisomen, maar ook in 161 
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eenn peroxisomaal reticulum, in losse buisvormige membraanstructuren en 

inn buisvormige membraanstructuren die doorliepen in (een gespeciali-

seerdee regio van) het ER. Op deze manier kon de (mogelijke) route van de 

vormingg van peroxisomen worden gevisualiseerd: van het ER naar vol-

groeidee peroxisomen. 

Dee functie van S. cerevisiae Pex15p is onderzocht (hoofdstuk 4) en een 

interactiee werd gevonden met Pexóp, een ATPase. Van Pex15p wordt 

gedachtt dat dit het peroxisomale membraan anker is van Pexóp, terwijl 

hett ATP-hydrolyse afhankelijke vrijkomen van Pexóp van Pex15p de 

stimulanss leek voor een van de onderliggende mechanismen van de 

biogenesee van peroxisomen. Er zijn aanwijzingen dat het vrijkomen van 

Pexópp van Pex15p membraanfusie teweegbrengt (hoofdstuk 4) en/of dat 

ditt leidt tot recycling van een sleuteleiwit in de peroxisomale matrixeiwit 

importt (Pex5p, addendum bij hoofdstuk 4). 

Omdatt we opmerkten dat methoden om de membraanassociatie te 

bepalenn van peroxisomale membraaneiwitten verschilden van die voor 

membraaneiwittenn van andere organellen, hebben we het extractie-

gedragg van membraaneiwitten van verschillende organellen systematisch 

vergelekenn met behulp van verscheidene methoden (hoofdstuk 5). De 

resultatenn bevestigden onze bezorgdheid. We observeerden dat het 

extractiegedragg van membraan eiwitten niet alleen specifiek is voor het 

typee eiwit, maar ook voor het membraan waaruit het geëxtraheerd wordt. 

Derhalvee is oplet tendheid geboden bij het aanwijzen van de 

membraanassociatiee van (peroxisomale) membraaneiwitten. 

Conclusie Conclusie 

Hoewell we niet in staat waren om te laten zien of Pex15p het ER passeert 

onderwegg naar het peroxisoom in 5. cerevisiae, heeft nader onderzoek van 

ditt peroxin een interessante interactie met Pexóp onthuld, die inzicht levert 

inn één van de onderliggende mechanismen van de biogenese van 

peroxisomen.. De resultaten die werden verkregen uit het onderzoek van 

muizenn dendritische cellen geven aan dat het ER een hoofdrol speelt in het 

leverenn van membranen voor peroxisomen. Als dit waar is, dan kunnen we 

aannemenn dat een vergelijkbaar mechanisme aan de basis ligt van de 

biogenesee van peroxisomen in hogere eukaryoten, inclusief de mens. 
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