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Peroxisomenn zijn subcellulaire organellen die omsloten worden door een enkele 
membraan.. In de peroxisomale matrix zijn een aantal belangrijke metabole 
reactiepadenn gelocaliseerd. Een voorbeeld hiervan is de afbraak van vetzuren. Het 
belangg van peroxisomen wordt geïllustreerd door het bestaan van verscheidene 
ernstigee humane erfelijke ziekten die veroorzaakt worden door een verlies van een één 
off  enkele peroxisomale functies. Peroxisomen zijn in bijna iedere eukaryote cel 
aanwezig.. Een belangrijke vraag betreft het mechanisme dat er voor zorgt dat 
peroxisomenn aanwezig zijn in iedere dochter cel na een celdeling. Op het moment 
bestaann er twee modellen om dit te verklaren. Peroxisomen worden mogelijkerwijs 
gevormdd uit het endoplasmatisch reticulum of ze worden gehandhaafd door groei en 
delingg van reeds bestaande peroxisomen. 

Dee enzymen die de reacties katalyseren die plaatsvinden in het peroxisoom worden 
gesynthetiseerdd in het cytoplasma. Om hun juiste bestemming te bereiken, beschikken 
dezee matrix eiwitten over een peroxisomale signaalsequentie (PTS). Twee van deze 
signaalsequentiess zijn goed gekarakteriseerd: type I (PTS1) en type II (PTS2). Een 
PTSS bestaat uit een aantal aminozuren dat herkend wordt door speciale mobiele 
receptor-eiwittenn die in het cytoplasma aanwezig zijn. De receptor-eiwitten voor PTS1 
enn PTS2 zijn respectievelijk Pex5p en Pex7p. Binding van de PTS-bevattende eiwitten 
inn het cytoplasma door de receptor-eiwitten is de eerste stap in het import proces. 
Tijdenss de volgende stap bindt dit complex van receptor- en PTS-eiwit aan de 
peroxisomalee membraan. Het PTS-eiwit wordt doorgegeven aan andere eiwitten en 
getransporteerdd over de peroxisomale membraan het peroxisoom in. Het receptor-eiwit 
gaatt weer terug naar het cytoplasma waar het een nieuwe ronde van PTS-eiwit binding 
kann uitvoeren. Omdat het principe van de import van eiwitten in peroxisomen 
behoudenn is gedurende de evolutie, werd in de experimenten die zijn beschreven in dit 
proefschriftt Saccharomyces cerevisiae (bakkersgist) gebruikt als een model organisme 
omm de import van matrix eiwitten in peroxisomen te bestuderen. Het doel hiervan is 
omm meer inzicht te krijgen in bepaalde ziekten die voorkomen bij de mens en die 
veroorzaaktt worden door het niet goed functioneren van peroxisomen. Het voordeel 
vann dit eencellige organisme is de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid 
genetischee technieken, wat het mogelijk maakt om dit import proces op moleculair 
niveauu te onderzoeken. 

Hett eiwit dat centraal stond in dit onderzoek was Pex5p, de import receptor voor 

PTSS 1-bevattende eiwitten. Er is een directe interactie tussen de PTS1 en Pex5p. De 
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PTS11 bestaat uit drie aminozuren aan het carboxyl uiteinde van peroxisomale matrix 
eiwitten.. In de meeste gevallen is dit S-K-L maar er zijn ook andere functionele 
variantenn bekend. Om de exacte bindingsplaats in Pex5p voor PTS1-bevattende 
eiwittenn te bepalen werd een bank met mutanten van Pex5p gescreend voor mutanten 
diee aangetast waren in de interactie met de PTS1 (hoofdstuk 2). De posities van deze 
mutatiess werden geplaatst in een ruimtelijk model voor de Pex5p structuur dat was 
gemaaktt door gebruik te maken van de ruimtelijke structuur van een ander eiwit dat 
ergg veel op Pex5p lijkt . Dit maakte het mogelijk om de bindingsplaats voor de PTS1 
nauwkeurigerr te identificeren. Het tetratricopeptide repeat (TPR) domein van Pex5p 
zorgtt voor de binding van de PTS1. Het TPR domein van Pex5p bestaat uit zes TPR 
motievenn die twee clusters van drie TPR motieven vormen, TPRI-3 en TPR5-7. 
Beidenn zijn essentieel voor de interactie met de PTS1 maar de manier waarop de PTS1 
wordtt gebonden door deze TPR clusters verschilt. Aminozuren in Pex5p die belangrijk 
zijnn voor de interactie met PTS1 werden geidentificeerd. 

Doorr de manier te vergelijken waarop Pex5p aan de PTS1 bindt bij de mens en bij S. 
cerevisiaecerevisiae bleek dat deze vrijwel identiek is; bij beide organismen zijn dezelfde 
positiess in Pex5p betrokken bij de interactie met de PTS1 (hoofdstuk 3). 

Hoewell  de meeste peroxisomale matrix eiwitten een PTS1 of een PTS2 bezitten zijn 
err enkele uitzonderingen bekend. Een voorbeeld is S. cerevisiae acyl-CoA oxidase 
(Poxlp).. De manier waarop dit eiwit naar peroxisomen wordt gebracht werd 
bestudeerdd en ondanks de afwezigheid van een PTS1 werd aangetoond dat dit 
afhankelijkk is van Pex5p (hoofdstuk 4). Poxlp gebruikt echter een andere 
bindingsplaatss in Pex5p in vergelijking met PTS 1-bevattende eiwitten. Mutaties in de 
PTSS 1-bindingsplaats van Pex5p, die de binding van PTS 1-bevattende eiwitten 
aantasttenn en resulteerden in een mislocalisatie in het cytoplasma, hadden geen effect 
opp de binding en localisatie van Poxlp. De bindingsplaats in Pex5p voor Poxlp werd 
geïdentificeerdd en deze bleek buiten het TPR domein te liggen. Deze resultaten duiden 
opp het bestaan van een additionele signaalsequentie die op een Pex5p-afhankelijke 
manierr tot import in peroxisomen leidt. 

Naa de binding van peroxisomale matrix eiwitten in het cytosol bindt Pex5p aan de 
peroxisomalee membraan. Pex5p kan aan verscheidene peroxisomale membraan 
eiwittenn binden. Een van deze is Pexl3p, dat een Src homology 3 (SH3) domein bevat. 
Ditt in het cytoplasma geëxposeerde SH3 domein zorgt voor de binding van Pex5p. 
SH33 domeinen zijn eiwit modules die een interactie aangaan met P-x-x-P motieven in 
anderee eiwitten. Een dergelijk motief is echter niet aanwezig in Pex5p. Door in een 
kleinn gebied van het eiwit gericht aminozuren te veranderen werd aangetoond dat een 
gedeeltee van Pex5p dat een a-helix vormt zorgt voor de binding aan Pexl3p-SH3 
(hoofdstukk 5). Pexl4p, een ander peroxisomaal membraan eiwit, is het klassieke 

160 0 



Samenvatting Samenvatting 

P-x-x-PP ligand van Pexl3p-SH3. Het complex dat gevormd wordt door Pexl3p, 
Pexl4p,, en Pex5p werd meer gedetailleerd bestudeerd en er werd aangetoond dat 
Pex5pp en Pexl4p het SH3 domein van Pexl3p op verschillende plaatsen binden. 
Pex5pp mutanten werden gebruikt in een suppressor screen om de Pex5p-bindingsplaats 
inn Pexl3p-SH3 te identificeren. Het combineren van de posities van de suppressor 
mutatiess in Pexl3p-SH3 met een model voor de structuur van het Pexl3p-SH3 domein 
gaff  aan dat Pex5p gebruik maakt van een nieuw soort bindingsplaats in het SH3 
domein.. Het SH3 domein van Pexl3p is één van de eerste voorbeelden van een SH3 
domeinn dat twee verschillende liganden tegelijkertijd kan binden. 
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