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Summary y 

Peroxisomess are subcellular organelles found 
inn almost all eukaryotic cells. The importance 
off  peroxisomes in man is stressed by the 
existencee of a group of inherited diseases, the 
peroxisomall  disorders, in which there is an 
impairmentt in one or more peroxisomal 
functions.. This group of inherited diseases can 
bee subdivided into two different groups: one 
groupp of peroxisomal biogenesis disorders 
(PBDs)) and one of single peroxisomal 
deficiencies. . 
Too date, five defined disorders of peroxisomal 
fattyy acid P-oxidation have been identified: X-
linkedd adrenoleukodystrophy (XALD) ; 2. acyl-
CoAA oxidase 1 (ACOX1) deficiency; 3. D-
bifunctionall  (D-BP) deficiency; 4. peroxi-
somall  thiolase (pTHl) deficiency; 5. 2-
methylacyl-CoAA racemase (AMACR) 
deficiency. . 
Althoughh much has been learned about fatty 
acidd p-oxidation in peroxisomes in higher 
eukaryotess including humans, much remains to 
bee learned, however. Since we know of many 
patientss with a defect in peroxisomal (3-
oxidationn of unknown etiology, we decided to 
usee the yeast Saccharomyces cerevisiae as 
modell  system in order to learn more about all 
aspectss of peroxisomal P-oxidation. Especially 
inn the metabolic transport across the 
peroxisomall  membrane, the mechanisms 
involvedd in NADH-regeneration and the 
provisionn of NADPH during the peroxisomal 
fattyy acid p-oxidation. 

Forr a number of reasons S. cerevisiae is a good 
modell  system to study the peroxisomal p-
oxidationn since (1) peroxisomes are 
dispensablee during growth on glucose but are 
necessaryy for growth on oleate. This makes the 
isolationn of P-oxidation mutants straight-
forwardd (2) the complete genome has been 
sequencedd and analysed, and techniques to 
generatee targeted deletions and to express 
transgeness at various levels are well established 
(3)) fatty acid p-oxidation is restricted to peroxi-
somess in yeast (4) peroxisomal proliferation 
cann be induced by growing yeast on oleate. 

Afterr localisation and characterisation of a new 
genee product that is involved in a peroxisomal 
functionn it is easy to find the human orthologue 
byy comparing this new gene with the database 
off  expressed sequences tags (dbEST). Of 
coursee not all genes that are involved in human 
peroxisomall  functions will be obtained with 
thiss approach, but nevertheless new genes that 
wil ll  be evolutionary conserved can be 
identified. . 
Thee peroxisomal membrane forms a 
permeabilityy barrier for a variety of compounds 
eitherr required for or produced by various 
peroxisomall  processes. In chapter 3 and 4 we 
postulatedd that the peroxisomal membrane 
containss specific transport systems to allow 
metabolicc exchange between the peroxisomal 
matrixx and the cytosol. 
Basedd on these findings, we have developed a 
selectionn screen described in chapter 5 for the 
isolationn of mutants that are specifically 
disturbedd in one of the pathways for the 
transportt of acetyl-units from peroxisomes to 
mitochondria. . 
Althoughh we predicted the existence of a 
peroxisomall  carrier involved in the export of 
acetyl-carnitine,, we could identify only three 
geness that are involved in the carnitine 
dependentt acetyl-CoA transport from peroxi-
somess to mitochondria in S. cerevisiae; CAT2, 
CACTCACT and AGP2 respectively. More 
experimentall  evidence is necessary to identify 
thee peroxisomal acetyl-carnitine translocase, 
whichh we believe is present in the peroxisomal 
membrane. . 
Inn chapter 7 and 8, we focussed on two 
pathwayss for transport of fatty acids across the 
peroxisomall  membrane. We have shown that in 
contrastt to long-chain fatty acids, medium 
chainn fatty acids are activated to their acyl-
CoAA esters inside the peroxisomes, which 
dependss on three different gene products: 
Faa2p,, Pexl lp and Yprl28cp. Furthermore we 
havee shown in Chapter 8 that yprl28cp, a 
memberr of the mitochondrial carrier family of 
solutee transporters, is functionally involved in 
MCFAA P-oxidation and peroxisomal pro-
liferation.. We concluded that yprl28cp, the S. 
cerevisiaecerevisiae orthologue of human PMPS4, 
mediatess the transport of ATP across the 
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peroxisomall  membrane. The identification and 
characterizationn of these proteins contributes to 
aa better understanding of the communication 
betweenn peroxisomes and mitochondria, and 
thee physiological and biochemical functions of 
thee P-oxidation of fatty acids with the ultimate 
goall  to use this increased knowledge to shed 
moree light on patients with an undefined defect 
inn the peroxisomal P-oxidation. 

Samenvattingg voor iedereen 

Organismen,, inclusief de mens, zijn 
opgebouwdd uit cellen. Een cel is ongeveer 10-
20pmm groot en is omhuld door de 
plasmamembraan,, een fysieke barrière die 
impermeabell  is voor de meeste moleculen. In 
dee cel bevindt zich een vloeistof die het cytosol 
wordtt genoemd. Hierin bevinden zich 
zogenaamdee organellen, zoals bijvoorbeeld de 
celkern,, peroxisomen en mitochondriën. Deze 
laatstee organellen zijn betrokken bij de 
energievoorzieningg van de cel, terwijl de 
celkernn het erfelijk materiaal bevat. 
Inn de celkern bevindt zich het DNA, wat alle 
informatiee bevat die nodig is om een cel in 
levenn te houden. Op het DNA liggen de genen, 
welkee coderen voor eiwitten. 
Eiwittenn vervullen bijna alle taken in de cel, 
zoalss bijvoorbeeld het afbreken van suikers en 
vettenn tot energie. 
Peroxisomenn zijn organellen die in vrijwel alle 
eukaryotee cellen, dus ook de mens voorkomen. 
Zijj  spelen een belangrijke rol in het verbranden 
vann vetzuren. Dit wordt geïllustreerd door het 
voorkomenn van zeer ernstige erfelijke 
aandoeningen,, zoals het Zellweger syndroom 
off  het X-gebonden adrenoleukodystrophy. 
Hiernaastt zijn er nog tal van patiënten welke 
eenn peroxisomale vetzuur stoornis hebben, 
waarvann we niet weten welk gen en dus welk 
eiwitt hierbij betrokken is. Deze bevindingen 
zijnn belangrijk voor de diagnose van de patiënt 
enn voor beter begrip van het ziektebeeld. 
Ditt proefschrift heeft zich geconcentreerd op 
hett mechanisme van de vetzuur p-oxidatie in 
dee gist S. cerevisiae. Een gistcel bevat in 
principee zowel peroxisomen als mitochondriën. 
Echterr in deze cel worden vetzuren alleen 
verbrandd in de peroxisomen. 

Hett voordeel om nu gist te gebruiken i.p.v. een 
menselijkee cel is omdat je een gistcel 
gemakkelijkk kan manipuleren. Daarnaast groeit 
eenn gistcel op suikers of op vetzuur. Dit geeft 
dee mogelijkheid om ad random genen te 
manipulerenn en na te gaan of deze betrokken 
zijnn bij het glucose of vetzuur metabolisme. 
Inn hoofdstuk 3 en 4 beschrijven wij onbekende 
eiwittenn die voorkomen in de matrix en 
betrokkenn blijken te zijn bij de vetzuur-
verbrandingg in gist. Zij maken onderdeel uit 
vann een exportsysteem van producten die 
ontstaann uit de intraperoxisomale verbranding 
vann vetzuren. Met deze belangrijke bevinding 
kondenn wij aantonen dat het peroxisomale 
membraann ondoorlaatbaar is voor kleine 
moleculenn als NAD(H), NADP(H) en acetyl-
CoA,, eindproducten van de vetzuur-
verbranding.. Hieruit volgt direct dat de 
peroxisomalee membraan allerlei transport-
eiwittenn bevat die nodig zijn enerzijds voor 
importt van vetzuren en anderzijds voor de 
exportt van producten die ontstaan gedurende 
dee verbranding van vetzuren in het peroxisoom 
vann de gistcel. 
Inn hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe wij op 
zoekk zijn gegaan naar deze transporteiwitten. 
Tijdenss deze studie vonden wij een aantal 
transporteiwittenn die betrokken waren bij de 
exportt van eindproducten van de vetzuur 
verbrandingg van het peroxisoom naar het 
mitochondrion.. Echter geen werd er gevonden 
inn het peroxisomale membraan. Deze eiwitten 
blekenn gelokaliseerd in het mitochondrion en 
hett plasmamembraan. Van beide eiwitten 
blekenn humane homologen te bestaan en 
tegelijkertijdd werd aangetoond dat deze 
eiwittenn ook daadwerkelijk betrokken zijn bij 
dee verbranding van vetzuren in een humane 
cel. . 
Inn hoofdstuk 6 hebben wij door gebruik te 
makenn van ons gistsysteem aangetoond dat 
tweee van deze patiënten inderdaad een defect 
haddenn in de verbranding van vetzuren. 
Inn hoofdstuk 7 en 8 hebben we ons gecon-
centreerdd op het transport van vetzuren over 
hett peroxisomale membraan. In deze 
hoofdstukkenn wordt beschreven dat er twee 
verschillendee systemen aanwezig zijn in 

116 6 



SamenvattingSamenvatting voor iedereen 

hett peroxisomal membraan die de import van 
verschillendee vetzuren bewerkstelligen. 
Eenn systeem voor vrije vetzuren en een 
systeemm voor geactiveerde vetzuren. In dit 
eerstee importsysteem konden wij aantonen dat 
err tenminste twee nieuwe genen bij betrokken 
waren.. De twee eiwitten bevinden zich in de 
peroxisomalee membraan. Van deze twee genen 
blekenn humane homologen te bestaan. 

Dee uitdaging naar de toekomst zal zijn de 
peroxisomalee eiwitten te identificeren die in de 
peroxisomalee membraan gelokaliseerd zijn en 
hett transport van metabolieten te katalyseren en 
dee verworven kennis te extrapoleren naar de 
humanee cel en patiënten met een mogelijk 
defectt in één van die peroxisomale metaboliet 
transporters. . 
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