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SUMMARY Y 

Cholesteroll  is an essential component of mammalian cell membranes and a precursor of 
steroidd hormones, oxysterols and bile acids. Cholesterol plays also an essential role in 
embryogenesis.. Cholesterol is the major end product of the isoprenoid/cholesterol 
biosynthesiss pathway, which has a central role in cellular metabolism. In addition to 
cholesteroll  the pathway produces a variety of sterol and non-sterol isoprenoids which are 
vitall  for diverse cellular functions. These include for example ubiquinone-io, the side 
chainn of heme A, dolichol, isopentenyl tRNAs, and farnesyl and geranylgeranyl moieties 
thatt are used for the isoprenylation of proteins involved in cell signaling. 

Thee importance of the cholesterol/isoprenoid biosynthetic pathway for human 
developmentt and health is underlined by the identification of patients with inherited 
defectss in this pathway, which are often characterized by multiple morphogenic, 
developmentall  and neurological abnormalities. As a consequence, the 
cholesterol/isoprenoidd biosynthesis has been the subject of extensive studies in the last 
decade.. However, the subcellular localization of the pathway is still very controversial. 
Sincee the discovery of the pathway, many studies have reported that all enzymes involved 
inn the conversion of acetyl-CoA to farnesyl pyrophosphate, with the exception of 3-
hydroxy-3-methylglutaryl-CoAA reductase, are cytosolic, whereas all subsequent 
cholesterogenicc enzymes are located in the endoplasmic reticulum (ER). However, since 
thee beginning of the eighties several reports suggested that, besides enzymes involved in a 
varietyy of other metabolic pathways, peroxisomes may also contain at least some of the 
enzymess involved in the presqualene part of the cholesterol/isoprenoid biosynthetisis 
pathwayy including 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase, mevalonate kinase, 
phosphomevalonatee kinase, mevalonate pyrophosphate decarboxylase, isopentenyl 
pyrophosphatee isomerase and farnesylpyrophosphate synthase. Although discrepancies in 
literaturee had already raised some doubt about the relevance of this peroxisomal pathway 
and,, in fact, the actual involvement of peroxisomes in isoprenoid biosynthesis, at the start 
off  this PhD project it was generally believed that peroxisomes play an essential role in this 
pathway. . 

Thee aim of this PhD project was to elucidate the role of peroxisomes in 
isoprenoid/cholesteroll  biosynthesis. Chapter 1 provides a review on the current knowledge 
onn human isoprenoid/cholesterol biosynthesis. The cholesterol/isoprenoid biosynthesis 
pathwayy is discussed, as well as the defects therein and the regulation of the pathway. 
Furthermore,, a detailed overview of all literature concerning the subcellular localization of 
thee various enzymes involved in cholesterol biosynthesis is given. 

Thee idea that peroxisomes would be involved in cholesterol biosynthesis started with the 
observationn that the clinical abnormalities of patients with defects in peroxisome 
biogenesiss (PBD patients) resemble those observed in patients with inborn errors in 
cholesteroll  biosynthesis. Furthermore, hypocholesterolemia (low levels of plasma 
cholesterol)) was observed in some PBD patients. PBD patients have a defect in the import 
off  peroxisomal proteins. As a consequence, proteins become mislocalized to the cytosol 
oftenn resulting in the degradation and inactivation of the proteins involved. Indeed, 
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Summary Summary 

measurementss of mevalonate kinase and phosphomevalonate kinase activities in liver 
homogenatess of PBD patients revealed decreased activities. From this, it was concluded 
thatt these enzymes must be localized in peroxisomes. However, in the beginning of the 
ninetiess conflicting results were published with respect to enzyme activities and de novo 
cholesteroll  biosynthesis measurements in PBD patients. In chapters 2 and 3, we report 
normall  or even increased enzyme activities and protein levels both in fibroblasts and liver 
homogenatess of PBD patients. We also measured normal or increased levels of de novo 
cholesteroll  biosynthesis in fibroblasts of PBD patients, using radiolabeled acetate as a 
substrate.. Furthermore, we also found normal enzyme activities and protein levels in liver 
homogenatess of PEX5 knock out mice. Moreover, we demonstrated that the decreased 
mevalonatee kinase and phophomevalonate kinase activities measured in some liver 
homogenatess are the result of the bad condition and/or preservation of the liver rather 
thann a result of mislocalization of the protein. Based on these data we conclude that 
peroxisomess are not a prerequisite for cholesterol/isoprenoid biosynthesis and that 
previouss conclusions of a peroxisomal localization of enzymes based on their deficiencies 
inn PBD patients are unjustified and incorrect. 

Mostt enzymes are inactivated and degraded as a result of mislocalization. However, the 
welll  known peroxisomal marker enzyme catalase is normally active when localized in the 
cytosol.. Consequently, the normal activities of the enzymes involved in cholesterol 
biosynthesiss do not exclude a peroxisomal localization of the enzymes. 

Ass already mentioned, also with respect to the localization of enzymes involved in 
cholesteroll  biosynthesis, conflicting results have been published suggesting a cytosolic or a 
peroxisomall  localization of the proteins. Most localization studies were performed in rat or 
withh the use of tagged and reporter proteins. However, at the beginning of this PhD study 
itt remained unclear whether the enzymes involved in the presqualene part of the 
cholesteroll  biosynthesis pathway are true peroxisomal enzymes under physiologial 
conditions.. Moreover, if the proteins are localized in peroxisomes, the physiological 
relevancee of it remained unclear since the loss of peroxisomes does not affect the enzyme 
activitiess or the de novo cholesterol biosynthesis. This prompted us to initiate a thorough 
studyy to determine the subcellular localization of the human enzymes mevalonate kinase, 
phosphomevalonatee kinase and mevalonate pyrophosphate decarboxylase, all involved in 
thee presqualene part of the cholesterol/isoprenoid biosynthesis pathway, and thus 
requiredd for the biosynthesis of all isoprenoids. These studies are described in chapters 4 
(mevalonatee kinase), 5 (phosphomevalonate kinase) and 6 (mevalonate pyrophosphate 
decarboxylase).. To avoid inconclusive results with tagged and reporter proteins we 
generatedd highly specific antibodies that recognize the authentic proteins enabling 
localizationn studies in cells under normal conditions as well as in cells overexpressing the 
humann proteins. We have studied the localization of the three human enzymes using a 
varietyy of biochemical and microscopical techniques. These include conventional 
subcellularr fractionation studies, digitonin permeabilization studies, immunofluorescence 
microscopy,, immunoelectron microscopy and immunohistochemistry. We found an 
exclusivee cytosolic localization of both the endogenously expressed human proteins (in 
humann fibroblasts, human embryonic kidney cell (HEK293) and human liver) and the 
overexpressedd human proteins (in human fibroblasts, HEK293 cells and monkey kidney 
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cells).. No indication of a peroxisomal localization of mevalonate kinase, 
phosphomevalonatee kinase and mevalonate pyrophosphate decarboxylase was obtained. 

Inn summary, in this thesis we describe that the enzymes mevalonate kinase, 
phosphomevalonatee kinase and mevalonate pyrophosphate decarboxylase are exclusively 
localizedd in the cytosol, at least in human cells. This corroborates with the results 
describedd in chapters 2 and 3. Our combined data strongly suggest that peroxisomes are 
nott involved in human isoprenoid/cholesterol biosynthesis. 
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SAMENVATTINGG VOOR IEDEREEN 

Cholesteroll  is een vetachtige, niet in water oplosbare stof die voornamelijk door de lever 
wordtt aangemaakt en daarnaast door het lichaam wordt opgenomen uit voedsel. Vaak 
wordtt gesproken over twee soorten cholesterol: 'het goede' en 'het slechte'. De goede soort 
iss HDL-cholesterol. Deze verwijdert het teveel aan cholesterol uit het bloed en de 
vaatwanden.. De slechte cholesterolsoort noemt men LDL-cholesterol. Deze soort kan zich 
ophopenn aan de binnenkant van de bloedvaten, waardoor uiteindelijk hart- en vaatziekten 
kunnenn ontstaan. Wanneer men spreekt over een verhoogd cholesterolgehalte wordt 
meestall  het LDL-cholesterol bedoeld. Zonder cholesterol kan een mens echter niet leven. 
Cholesteroll  is namelijk een belangrijke bouwstof voor cellen in het lichaam. Ook kunnen 
vanuitt cholesterol weer andere stoffen gemaakt worden zoals bepaalde hormonen en gal. 
Daarnaastt speelt cholesterol een belangrijke rol bij de embryogenese, oftewel de 
ontwikkelingg van een baby voor de geboorte. 

Inn dit proefschrift gaat het niet over cholesterol dat opgenomen wordt uit het voedsel, 
maarr over cholesterol dat door het lichaam zelf aangemaakt wordt. Dit gebeurt 
voornamelijkk in de lever, maar kan ook in alle andere cellen van het lichaam plaatsvinden. 
Datt deze aanmaak erg belangrijk is voor het goed functioneren van het lichaam blijkt ook 
uitt het feit dat patiënten waarbij er iets fout gaat bij de aanmaak van cholesterol zeer 
ernstigee (aangeboren) afwijkingen hebben. Deze patiënten hebben vaak misvormingen in 
hett gezicht en vergroeiingen van de botten. Ook vertonen ze meestal een achterstand in 
verstandelijkee ontwikkeling. De aanmaak van cholesterol vindt plaats in ongeveer 20 
stappenn waarbij steeds de ene stof omgezet wordt in een andere stof, net zo lang totdat 
cholesteroll  is gevormd. Voor deze omzettingen zijn zogenaamde enzymen nodig, die de 
reactiess katalyseren (versnellen). De snelheid waarmee een enzym stof A in stof B kan 
omzettenn noemen we de activiteit van het enzym. 

Voorr dit proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar de aanmaak van cholesterol en in het 
bijzonderr heb ik onderzocht op welke plaats in de cel deze aanmaak plaatsvindt. Een cel 
bestaatt uit verschillende compartimenten (organellen). Elk organel wordt door een 
membraann omgeven. Omdat de meeste stoffen niet zomaar door een membraan heen 
kunnenn gaan worden stoffen in dat organel van de andere organellen gescheiden. Door de 
diversee chemische processen in de cel onder te brengen in verschillende organellen kan de 
cell  de aanmaak en afbraak van stoffen beter reguleren. Elk organel heeft dan ook een 
aantall  specifieke functies. In dit proefschrift gaat het voornamelijk over de organellen 
genaamdd 'peroxisoom' en 'cytosol'. Het peroxisoom is een organel dat je je kunt voorstellen 
alss een bolletje in de cel. Elke cel bevat ongeveer 100 van deze bolletjes (peroxisomen). Het 
cytosoll  is eigenlijk niet echt een organel maar is het 'water' in de cel waarin de andere 
organellen,, en dus ook de peroxisomen, 'zwemmen'. Net als in peroxisomen en andere 
organellenn kan ook in het cytosol de aanmaak en afbraak van stoffen plaatsvinden. Op die 
manierr heeft het cytosol dus wel eenzelfde functie als een organel. In dit proefschrift gaat 
hett voornamelijk over de vraag of een deel van de aanmaak van cholesterol, en dan vooral 
dee eerste 8 stappen daarvan, plaatsvindt in het cytosol of in peroxisomen, met andere 
woordenn waar de cholesterolaanmaak gelokaliseerd is. Op het moment dat ik met dit 
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onderzoekk begon was er in de literatuur veel discussie over dit onderwerp. Sommige 
onderzoeksgroepenn dachten dat deze eerste stappen in de aanmaak van cholesterol 
plaatsvondenn in het cytosol en anderen dat dit gebeurde in peroxisomes Doordat iedereen 
verschillendee onderzoekstechnieken gebruikte was het moeilijk om met zekerheid te 
kunnenn zeggen waar deze aanmaak werkelijk plaatsvindt. In het algemeen bleek echter te 
wordenn aangenomen dat het peroxisoom de belangrijkste plaats in de cel is waar 
cholesteroll  aangemaakt wordt hoewel de bewijsvoering hiervoor niet bepaald overtuigend 
was. . 

Omm de lokalisatie van de cholesterolaanmaak te bestuderen is het het makkelijkst om te 
onderzoekenn waar de enzymen, die de verschillende stappen katalyseren, zich bevinden in 
dee cel. Ik beschrijf in het volgende gedeelte van deze samenvatting de verschillende wijzen 
vann onderzoek daarnaar. 

Hett idee dat peroxisomen betrokken zijn bij de aanmaak van cholesterol kwam 
voornamelijkk doordat patiënten die geen peroxisomen in hun cellen hebben (Zellweger 
patiënten)) klinische symptomen hebben die veel overeenkomsten vertonen met de 
symptomenn van patiënten met afwijkingen in de aanmaak van cholesterol. Bovendien 
hebbenn deze Zellweger patiënten soms ook een verlaagd cholesterolgehalte in hun bloed. 
Latenn we er even van uitgaan dat de enzymen die betrokken zijn bij de cholesterolaanmaak 
onderr normale omstandigheden in peroxisomen zitten. Bij Zellweger patiënten kunnen 
dezee enzymen dan niet op de juiste plek (in dit geval de peroxisomen) zitten omdat deze 
organellenn simpelweg bij hen niet aanwezig zijn in de cel. Deze enzymen worden dan wel 
doorr de cel gemaakt maar in plaats van dat ze naar het peroxisoom gestuurd kunnen 
worden,, blijven ze achter in het cytosol, het 'water' rondom de organellen. Omdat de 
omstandigheden,, zoals bijvoorbeeld de pH of zuurgraad, in het cytosol anders zijn dan in 
eenn peroxisoom kan een dergelijk enzym meestal niet goed functioneren en wordt het vaak 
(hoewell  niet altijd) afgebroken. In hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift heb ik beschreven 
hoee we in stukjes lever en in huidcellen van Zellweger patiënten de activiteiten gemeten 
hebbenn van verschillende enzymen die betrokken zijn bij de eerste fase van de 
cholesterolaanmaak.. Ook hebben we gekeken of de enzymen nog aanwezig waren in de cel 
off  dat ze waren afgebroken. Uit ons onderzoek blijkt dat de gemeten enzymen normaal 
actieff  zijn, zowel in de lever als in de huidcellen van de Zellweger patiënten. Ook wordt het 
enzymm niet afgebroken. We vonden echter ook dat de activiteiten van twee enzymen die 
betrokkenn zijn bij de aanmaak van cholesterol (genaamd mevalonaat kinase en 
fosfomevalonaatt kinase) en die gewoonlijk normaal actief zijn in de Zellweger patiënten, in 
sommigee stukjes lever een verlaagde activiteit lieten zien. Ik heb onderzocht waardoor dit 
komtt en het blijkt dat deze enzymen snel inactief kunnen worden. De stukjes lever waarin 
wee de verlaagde activiteit hebben gemeten bleken afkomstig te zijn van overleden 
Zellwegerr patiënten. Doordat de stukjes lever pas enkele uren, tot meer dan een dag na het 
tijdstipp van overlijden konden worden ingevroren, lijk t het erop dat deze enzymen in de 
tussentijdd inactief zijn geworden waardoor een verlaagde activiteit werd gemeten. Uit deze 
proevenn kun je concluderen dat de enzymen die betrokken zijn bij de cholesterolaanmaak 
normaall  actief zijn bij patiënten die geen peroxisomen hebben en dat deze enzymen dus 
niett worden afgebroken in het cytosol. Oftewel, het bezitten van peroxisomen is voor een 
cell  op zich niet nodig om cholesterol te kunnen maken. 
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Uitt deze proeven kan echter niet de conclusie worden getrokken dat de enzymen 
normaliterr niet in peroxisomen gelokaliseerd zijn. Misschien kunnen de enzymen in het 
cytosoll  net zo goed functioneren als in het peroxisoom. Daarom heb ik nog een aantal 
anderee technieken gebruikt die beschreven worden in hoofdstuk 4, 5 en 6. In deze drie 
hoofdstukkenn worden steeds dezelfde technieken gebruikt om de lokalisatie van telkens 
eenn ander enzym (mevalonaat kinase, fosfomevalonaat kinase of mevalonaat pyrofosfaat 
decarboxylase)) te bepalen. De eerste techniek die ik heb gebruikt is subcellulaire 
fractionering.. Hierbij centrifugeer je de inhoud van de cellen op een zodanige wijze dat je 
dee verschillende groepen van organellen (peroxisomen, cytosol etc.) van elkaar scheidt. 
Doorr in de verschillende groepen van organellen (fracties) de enzymactiviteiten te meten 
kunn je bepalen in welke fractie (en dus in welk organel) de enzymactiviteit zich bevindt. 

Dee tweede techniek heet digitonine permeabilisatie. Hierbij wordt de cel voorzichtig lek 
gemaaktt met behulp van digitonine. Digitonine maakt het buitenste membraan van de cel 
kapott en daardoor lekt het cytosol uit de cel. Alles wat in de organellen, bijvoorbeeld de 
peroxisomen,, zit blijf t echter wel in de cel zitten. Door nu weer enzymactiviteiten te meten 
inn zowel de lekke cellen als in het uit de cel gelekte cytosol, kan bepaald worden of de 
enzymactiviteitt en dus het enzym in het cytosol zit of in één van de organellen. 

Dee derde techniek is immuunfluorescentie. Antilichamen (stoffen die een bepaald 
enzymm herkennen en er aan hechten) kunnen worden gekoppeld aan een fluorescent 
(lichtgevend)) stofje. Als je cellen incubeert met deze fluorescente antilichamen, dan 
hechtenn de antilichamen aan het enzym en als je de cellen vervolgens met een zogenaamde 
fluorescentiemicroscoopp bekijkt kun je zien waar in de cel het fluorescente stofje (en dus 
hett enzym) zich bevindt. 

Ikk heb al deze technieken gebruikt om de lokalisatie van de drie enzymen mevalonaat 
kinase,, fosfomevalonaat kinase en mevalonaat pyrofosfaat decarboxylase te bepalen. Uit 
allee experimenten kun je de conclusie trekken dat deze enzymen gelokaliseerd zijn in het 
cytosoll  en niet in peroxisomen zoals voor mijn onderzoek werd aangenomen. 

Samenvattendd heb ik in dit proefschrift met behulp van diverse biochemische, 
celbiologischee en microscopische technieken de lokalisatie bepaald van een aantal 
enzymenn die betrokken zijn bij de aanmaak van cholesterol. Daarnaast heb ik onderzoek 
gedaann naar de invloed van peroxisoom deficiëntie (de afwezigheid van peroxisomen zoals 
hett geval is in Zellweger patiënten) op de cholesterolaanmaak. Er kan geconcludeerd 
wordenn dat de door mij onderzochte stappen in de cholesterolaanmaak plaatsvinden in het 
cytosoll  en niet in peroxisomen zoals eerder werd aangenomen. Daarnaast kan 
geconcludeerdd worden dat de afwezigheid van peroxisomen zoals dat het geval is in 
Zellwegerr patiënten geen invloed heeft op de aanmaak van cholesterol. 

Hett onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift is fundamenteel onderzoek. Het is dan 
ookk vrij moeilijk om een directe klinische relevantie van het onderzoek te kunnen noemen. 
Opp dit moment zijn er nog geen mogelijkheden om patiënten met afwijkingen in de 
aanmaakk van cholesterol te genezen. Er moet daarvoor eerst nog meer onderzoek gedaan 
wordenn naar de oorzaak van de afwijkingen; waardoor leidt een storing in de aanmaak van 
cholesteroll  tot een bepaalde klinische afwijking zoals botvervorming, iets wat zo op het 
eerstee gezicht niets met cholesterol te maken lijk t te hebben. Bij dit (fundamentele) 
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onderzoekk hoort dan ook alles wat maar iets te maken heeft met de cholesterolaanmaak 
zoalss bijvoorbeeld de lokalisatie van deze aanmaak. Men zou zich voor kunnen stellen dat 
hett op (zeer) lange termijn mogelijk is om patiënten in een heel vroeg stadium (al voor de 
geboorte)) het enzym wat bij hen niet goed werkt te geven. Hiervoor is het dan natuurlijk 
well  belangrijk dat men weet naar welke plek in de cel dit enzym 'gestuurd' moet worden 
zodatt het daar zijn werk kan doen. Dat is echter nu nog toekomstmuziek. 
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