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Samenvatting g 

Oxidatievee fosforylering is een veelgebruikte strategie om de energie te produceren die 

nodigg is voor biologische processen. In eukaryote cellen bevinden de enzymcomplexen 

diee de oxidatie van koolstofverbindingen koppelen aan de productie van ATP zich in de 

mitochondrialee binnenmembraan. Verslechterde ademhaling kan een diepe invloed 

hebbenn op het functioneren van de cel en een grote verscheidenheid aan degeneratieve 

ziektenn in de mens wordt geassocieerd met defecten aan het mitochondriale 

ademhalingssysteem. . 

Inn het eerste deel van de Algemene Introductie (Hoofdstuk 1) wordt het belang van 

gecontroleerdee mitochondriale biogenese uiteengezet. De hydrofobe kernonderdelen van 

dee ademhalingsenzymen worden gemaakt in de mitochondriè'n zelf en eiwitten die 

betrokkenn zijn bij hun expressie en assemblage zijn uitvoerig bestudeerd in S. cerevisiae. 

Vann elk van de mitochondriaal gecodeerde onderdelen wordt de hoeveelheid het meest 

directt gereguleerd via synthese en afbraak, welke mechanismen beide besproken worden. 

Inn het tweede deel van de Algemene Introductie wordt een overzicht gegeven van de 

huidigee kennis betreffende de rol van ATP-afhankelijke proteases in mitochondriale 

biogenesee in S. cerevisiae. 

Eerderee studies hebben laten zien dat het citroenzuurcyclusenzym iso-citraat 

dehydrogenasee (Idh) specifiek mitochondriale boodschapper RNAs (mRNAs) bindt, 

hetgeenn er op wijst dat Idh mogelijk translatie moduleert en zo metabolisme en 

mitochondrialee genexpressie aan elkaar koppelt. Het idee dat Idh een tweeledige werking 

heeftt wordt verder onderbouwd in hoofdstuk 2. waar we laten we zien dat de algehele 

translatiesnelheidd inderdaad toeneemt in de afwezigheid van Idh. Echter, assemblage van 

nieuww gesynthetiseerde eiwitten is geremd en in plaats daarvan zijn deze eiwitten 

onderworpenn aan verhoogte afbraak. Deze laatste observatie zou er op kunnen wijzen dat 

Idhh mRNAs naar hun juiste translatieplek dirigeert. 

Dee opstapeling van mitochondriaal gecodeerde ademhalingsketenonderdelen in de 

binnenmembraann is vanwege hun hydrofobe aard zeer ongunstig. De resultaten 

beschrevenn in hoofdstuk 3 laten zien dat het membraangeassocieerde Phb complex 

interactiess kan aangaan met nieuw gesynthetiseerde onderdelen en dat uitschakeling van 

hett complex leidt tot versnelde afbraak van deze eiwitten. Ons voorstel is dat het Phb 

complexx mitochondriaal geproduceerde onderdelen vasthoudt totdat assemblagepartners 
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beschikbaarr zijn. om de membraan te beschermen en om ongewenste afbraak te 

voorkomen. . 

Mitochondriënn bevatten een sterk geconserveerd membraangeassocieerd proteolyse-

systeemm dat de verwijdering van mogelijk schadelijke ongeassembleerde eiwitten 

waarborgt.. In gist wordt dit systeem gevormd door de /-AAA protease opgebouwd uit 

meerderee copieén van Ymelp en de w-AAA protease opgebouwd uit meerdere copieën 

vann Afg3p en Rcalp. De ni-AAA protease is onmisbaar voor ademhaling en werd eerder 

eenn rol toebedeeld in zowel de afbraak van mitochondriale translatieproducten als de 

assemblagee van de oxidatieve fosforyleringcomplexen. 

Inn hoofdstuk 4 worden resultaten beschreven die er op duiden dat de assemblage van 

mitochondrialee translatieproducten in feite efficient is in de afwezigheid van de w-AAA 

protease.. De nieuwgevormde ademhalingcomplexen desintegreren echter snel, hetgeen 

suggereerdd dat ze op één of andere manier defect zijn. Het testen van de in gel activiteit 

enn protease-gevoeligheid van complex IV toonde geen intrinsiek defect aan. 

Dee m-AAA protease speelt een belangrijke rol bij de afbraak van mitochondriale 

translatieproductenn en de afwezigheid ervan zou kunnen leiden tot ophoping van 

transs lat ie producten die de integriteit van de membraan verstoren. Deze mogelijkheid 

wordtt onderzocht in hoofdstuk 5 waar de afbraak van nieuw vertaalde eiwitten wordt 

bekekenn in de aanwezigheid van een gedeeltelijk geinactiveerde protease. De resultaten 

duidenn erop dat stapeling van mitochondriale translatieproducten niet waarschijnlijk is, 

maarr een voorstudie wijst wel op veranderde membraaneigenschappen in de afwezigheid 

vann de m-AAA protease. 

Tenn slotte worden in de Algemene Discussie de rollen besproken die iso-citraat 

dehydrogenase,, het Phb complex en de m-AAA protease spelen ten opzichte van elkaar in 

mitochondrialee biogenese en er wordt een vernieuwd model gepresenteerd van de 

werkingg van de m-AAA protease. 
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