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Chapter 6 

Samenvatting 

De groene alg Chlamydomonas moewusii is een heterothallisch organisme, wat betekent 

dat cellijnen van het geslacht mating type plus (mt+) of mating type min (mf) zijn, hoewel ze 

uiterlijk iedentiek zijn. Omdat Chlamydomonas gemakkelijk te kweken is en grote 

hoeveelheden sexueel actieve cellen kunnen worden verkregen, wordt deze alg als 

modelsysteem gebruikt voor de studie van sexuele interacties, zoals beschreven staat in 

Hoofdstuk 1. Deze algen hebben aan de voorzijde twee flagellen, die de beweging verzorgen, 

maar die tevens als "voelsprieten" dienen tijdens het paringsproces, in vaktermen aangeduid 

als agglutinatie en celfusie. In dit proefschrift wordt de zoektocht beschreven naar eiwitten die 

de herkenning tussen de flagellen van de twee partners mogelijk maken. De flagellaire mating 

receptoren van Chlamydomonas, die verantwoordelijk zijn voor de herkenning van een 

geschikte partner, blijken eiwitten te zijn, die agglutininen worden genoemd. Deze 

agglutininen zitten via een membraan-ankereiwit vast aan de flagellen, het zijn intrinsieke 

glycoproteinen. In dierlijke cellen komen ankereiwitten voor met een vergelijkbare functie, de 

integrines. Gebruikmakend van deze parallel is in Hoofdstuk 2 gepoogd om een homoloog 

van het menselijke integrine eiwit te doneren uit Chlamydomonas. Met een anti-integrine 

antilichaam werd een gen (CMB1) gedoneerd dat codeert voor een flaggelair eiwit. Nadere 

analyse van dit gen leerde dat het gecodeerde eiwit geen integrine is, maar wel een 

membraaneiwit met interessante kenmerken. Met antilichaam (SN 104) opgewekt tegen 

peptiden uit dit MB1 eiwit wordt in Hoofdstuk 3 aangetoond dat we hier met een flagellair 

membraaneiwit te maken hebben dat geassocieerd is met het agglutinine complex. Met 

peptide inhibitie proeven is het gedeelte van CMB1 gedefinieerd dat met de agglutinine een 

interactie aangaat. 

Omdat het agglutinatie proces van Chlamydomonas moewusii een dinamisch proces is 

zullen er constant nieuwe membraaneiwitten moeten worden aangemaakt. Als dit proces zou 

worden verlengd betekent dat, dat er een inductie van de expressie van de genen, die 

betrokken zijn bij agglutinatie, kan worden verwacht. In Hoofdstuk 4 is het agglutinatie 

proces verlengd doo de toevoeging van het aminozuur cysteine en zo een set genen (PGA-

genen) geisoleerd die verhoogd tot expressie komen onder deze omstandigheden. PGA1 wordt 

in meer detail beschreven en blijkt een gen coderend voor een gameet-specifiek glycoprotein 

te zijn. De functie van dit eiwit is onduidelijk, maar de structuur vertoont overeenkomst met 
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zogenaamde pheropherins uit Volvox en gameet-specifieke genen uit Chlamydomonas 

reinhardtü. Twee andere genen: PGA2 en PGA3 worden in Hoofdstuk 5 beschreven. De 

regulatie van de genexpressie is voor deze genen gelijk geduende de celcyclus en tijdens het 

proces van agglutinatie en fusie. PGA3 codeert voor een methionine synthase. De functie van 

PGA2 is onbekend, zij het codeert voor een geconserveerd eiwit. De rol van PGA3 in de 

agglutinatie en fusie van Chlamydomonas moewusii wordt bediscussieerd. 

Door de identificatie van deze genen heeft dit proefschrift nieuwe aspecten van het 

agglutinatie proces zichtbaar gemaakt en moleculaire gereedschappen voor verdere 

bestudering van het herkenningsproces ontwikkeld. 
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Summary 

The green algae Chlamydomonas moewusii is heterothallic, which means that cells occurs 

either as mating type plus (mt+) or mating type minus Qnt~), which are morphologically 

identical. Chlamydomonas can be cultured with ease and as result a large number of sexually 

active cells can be rapidly isolated. Therefore this algae is used as a model system for the 

study of sexual interactions, as described in Chapter 1. These algae have at the anterior end 

two flagella, used for motility, but they also act as sensory organelles during the mating 

process, called agglutination and cell fusion. In this thesis we describe the investigation of 

proteins involved in the recognition between the flagella of two different gametes. The 

flagellar mating receptors of Chlamydomonas, which are responsible for recognizing a 

sexually compatible partner, have been characterized as protein complexes. These are called 

agglutinins. Since the gamete agglutinins are extracellular membrane proteins, one expects 

them to communicate with the interior of the cell by association with a transmembrane 

component. Such a protein would act as the anchor in the flagella. In animal cells there are 

anchor proteins with comparable function, which are called integrins. Drawing the parallel 

between this anchor protein and an integrin molecule we tried in Chapter 2 to clone a 

homologue of the human /?-integrin from Chlamydomonas. Using an anti-integrin antibody 

we isolated the gene (CMB1) coding for a flagellar protein. Sequence analysis of this gene 

made it clear that CMB1 was not an integrin, but a membrane protein with interesting features. 

With antibodies (SN 104) raised against peptides from this CMB1 protein we proved in 

Chapter 3 that it is a flagellar membrane protein, which is associated with the agglutinin 

complex. Using peptide inhibition experiments the region of CMBlp that interacts with the 

agglutinin is defined. 

Sexual agglutination of Chlamydomonas moewusii gametes is a dynamic process, which 

requires the rapid turnover of flagellar membrane proteins. By prolonging the agglutination 

process, an artifuicially high turnover of flagellar proteins can be produced. By achieving this 

state, isolation of the genes involved in agglutination could be expected. Chapter 4 describes 

the artificial induction of the agglutination process by the presence of the amino acid cysteine. 

From this procedure a set of genes (PG^-genes) which show an increased level of expression 

during agglutination are isolated. PGA1 is described in more detail and suggests that it is 

110 



Samenvatting / Summary 

coding for a gamete specific glycoprotein gene. The function of this protein is unclear, but the 

structure is comparable to the structure of pheropherins from Volvox and gamete-specific 

genes from Chlamydomonas reinhardtii. Two other genes: PGA2 and PGA3 are described in 

Chapter 5. The regulation of these genes is similar during the cell cycle and during the process 

of agglutination and fusion. The gene PGA3 is coding for a methionine synthase. The function 

for PGA2 is unknown, although it codes for a conserved protein. The role of PGA3 during 

agglutination and fusion of Chlamydomonas moewusii is discussed. 

Identification of the genes described in this thesis has revealed new aspects to the 

agglutination process and produced new molecular tools for further investigation of the 

recognition process in Chlamydomonas moewusii. 

I l l 
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