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Samenvatting 
Mitochondriën zijn organellen in een eukaryote cel die zeer belangrijk zijn voor de ener

gievoorziening van de cel. De zogenaamde oxidatieve fosforylering (OXFOS) vindt hier 

namelijk plaats. In dit proces worden electronen met behulp van oxidatie/reductie reacties 

via vier redox complexen (complex I, II, III, en IV), ook wel ademhalingsketen-complexen 

genoemd, doorgegeven aan moleculair zuurstof, de uiteindelijke electronen acceptor. Met be

hulp van de energie die hierbij vrij komt, wordt een protongradiënt gegenereerd. Deze proton

gradiënt wordt gebruikt door een vijfde complex, het ATP synthase (complex V), om ADP te 

fosforyleren tot ATP. Een verstoring van het OXFOS systeem kan de cellulaire functie ernstig 

aantasten en kan leiden tot een grote verscheidenheid aan degeneratieve ziekten. Incorrecte 

assemblage van de OXFOS enzymen in de mitochondriale binnenmembraan, kunnen de in

tegriteit van de membraan verstoren. Hierdoor kan de protongradiënt worden aangetast of 

kunnen er radicalen vrijkomen die door hun reactiviteit toxisch zijn voor de cel. 

Dit proefschrift heeft als onderwerp het mitochondriale PHB complex en zijn rol in de assem

blage van de ademhalingsketen. 

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift behandel ik verschillende aspecten van de regulatie van 

mitochondriale biogenese; beginnend bij mitochondriale genexpressie tot de uiteindelijke as

semblage van OXFOS complexen. Ik heb me specifiek gericht op het proces van assemblage, 

de functie van de mitochondriale kwaliteitscontrole en de mogelijke rol van het PHB complex 

in de biogenese en assemblage van ademhalingsketen complexen in samenwerking met dit 

kwaliteitscontrole systeem. 

In hoofdstuk 2 wordt een overzichtsartikel gepresenteerd die de verschillende cellulaire func

ties, die aan PHB eiwitten toegedicht werden, kritisch bediscussieerd. Sommige van deze 

functies zijn verwarrend en moeilijk te rijmen met de lokalisatie van PHB eiwitten in mi

tochondriën. Dit hoofdstuk concentreert zich op de voorgestelde functie van het PHB com

plex: een holdase/chaperonne voor de assemblage van de mitochondriale ademhalingsketen. 

Tevens wordt een mogelijke rol van PHB in het verouderingsproces en in degeneratieve ziek

ten beschreven. Dit overzichtsartikel is voor een groot gedeelte gebaseerd op experimentele 

data die gepresenteerd worden in hoofdstuk 3. Hierin laten we zien dat het PHB complex in 

bakkersgist, Saccharomyces cerevisieae, nieuw gesynthetiseerde translatie-producten stabili

seert door ze tijdelijk te binden. We tonen aan dat een korte maar statistisch significante geli

jkenis tussen PHB eiwitten en leden van de HSP60 eiwit familie bestaat. Gebaseerd op deze 

resultaten stellen we voor dat het PHB complex een nieuw type van membraangebonden 

chaperonne/ holdase is, die speciaal nodig is wanneer er geen goede balans is tussen de ex

pressie van de kern-gelokaliseerde en mitochondriaal-gelokaliseerde genen die coderen voor 

de subeenheden van de ademhalingsketen. 

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht hoe de driedimensionale structuur van het PHB com

plex eruit ziet. Met behulp van massa-spectrometrische technieken in combinatie met che

mische cross-linking studies hebben we informatie verkregen over de afstanden tussen 
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bepaalde aminozuren in de eiwitketens. Deze afstanden geven ruimtelijke beperkingen aan 

de structuur en met behulp van voorspellende computer algoritmen hebben we een model ge

maakt van de structuur van het PHB complex. In dit model vormen Phblp en Phb2p, de ei

wit-componenten van het PHB complex, een structurele bouweenheid. Het complex bestaat 

volgens ons model uit veertien van deze bouweenheden die als een palissade gerangschikt zijn 

in de binnenmembraan. 

Het feit dat PHB genen sterk geconserveerd zijn in eukaryoten, suggereert dat ze een belangri

jke rol spelen in de functie van een cel. Desalniettemin heeft het uitschakelen van PHB genen 

in bakkersgist geen opmerkelijke groeiverschillen als ze in het laboratorium op vergistbare of 

niet vergistbare voedingsbodems gekweekt worden. Om een antwoord te geven op deze para

dox hebben we in hoofdstuk 5 de rol van PHB onderzocht in de ontwikkeling van een meer

cellig organisme, de nematode Caenorhabditis elegans. Wc laten zien dat het PHB complex in 

dit organisme essentieel is voor de embryogenese en voor de differentiatie van de gonaden. 

We demonstreren verder dat PHB eiwitten nodig zijn voor een goede mitochondriale mor

fologie en verdeling in spiercellen van de lichaamswand. Dit hoofdstuk vertegenwoordigt een 

belangrijke bijdrage in het begrijpen van het belang van het PHB complex gedurende de on

twikkeling van een meercellig organisme. 

Tot slot, in hoofdstuk 6, bediscussieer ik de data die gepresenteerd worden in dit proefschrift 

samen met de resultaten van andere onderzoekers betreffende de rol van het PHB complex 

als een additionele component van het mitochondriale kwaliteitscontrole-systeem. Op grond 

van het structuur-model zoals gepresenteerd in hoofdstuk 4 en data van andere onderzoeks

groepen, stel ik een alternatieve hypothese voor. Deze hypothese houdt in dat het PHB com

plex een functie heeft in de mitochondriale membraan-biologie. De voors en tegens van beide 

hypothesen worden naast elkaar gezet. 
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