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Samenvatting 

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven heeft als doel om meer inzicht te 
verkrijgen in de biogenese van gist mitochondriën. Zoals in alle andere eukaryote 
organismen, zijn de mitochondriën van gist cellen zeer belangrijke organellen. Bijna alle 
energie die nodig is voor het uitvoeren van cellulaire processen wordt gevormd in de 
mitochondriën. Ook zijn belangrijke enzymen uit belangrijke metabole routes gelocaliseerd 
in dit organel. Afwijkingen in de assemblage van een functioneel mitochondrion zijn de 
oorzaak van een aantal ziektes bij mensen. Een betere kennis van de mitochondriale 
biogenese zal ons daarom waardevolle informatie kunnen verschaffen over mitochondriale 
defecten in de mens en andere organismen. 

Om een aantal redenen is de bakkersgist Saccharomyces cerevisiae een zeer interessant 
experimenteel organisme om mitochondriale assemblage te bestuderen. Gist cultures zijn 
eenvoudig te kweken en te hanteren onder laboratorium omstandigheden. Daarnaast is dit 
organisme uitstekend geschikt voor klassieke genetische technieken en de introductie van 
vreemd DNA en andere moderne moleculair biologische technieken. Mutaties die de 
mitochondriale ademhaling beïnvloeden zijn niet lethaal, omdat dit organisme dan nog 
steeds kan groeien op fermenteerbare koolstofbronnen. Dit heeft ertoe geleid dat een 
groot aantal genen dat betrokken is bij de mitochondriale gen expressie kon worden 
geïsoleerd met behulp genetische technieken. Een extra voordeel is de beschikbaarheid 
van de volledige genomische sequentie, waardoor de identificatie van nieuwe 
mitochondriale eiwitten en de kennis van veranderingen in de gen expressie grote 
vooruitgang konden boeken. 

De meeste eiwitten die nodig zijn voor een functioneel mitochondrion worden gecodeerd 
door genen in de kern en deze eiwitten worden geïmporteerd in de mitochondriën. Het 
mitochondriale genoom codeert zeven eiwitten die allemaal betrokken zijn bij ademhaling 
en oxidatieve phosphorylering. Alle mitochondriaal gecodeerde eiwitten zijn hydrophobe 
eiwitten die de ademhalingscomplexen in de mitochondriale binnen membraan vormen. 
Mitochondriale eiwit synthese verschilt in een aantal aspecten van cytosolische eiwit 
synthese. Het belangrijkste kenmerk van mitochondriale translatie is het grote aantal 
factoren dat betrokken lijkt te zijn bij de initiatie van translatie van specifieke mRNAs. Voor 
vier van de acht mitochondriale mRNAs zijn een of meer kern-gecodeerde gen-specifieke 
translatie activatoren geïdentificeerd. De "Introduction" van dit proefschrift (Chapter I) 
beschrijft de specifieke karakteristieken van de mitochondriale eiwit synthese en geeft een 
samenvatting van de huidige kennis van mRNA-specifieke translatie activatoren in gist 
mitochondriën. In dit hoofdstuk wordt een algemeen geaccepteerd model geïntroduceerd. 
Dit model plaatst translatie van mitochondriale mRNAs aan de binnen membraan zodat de 
nieuw gevormde eiwitten co-translationeel in de binnen membraan kunnen worden 
geïmporteerd. 

In dit model functioneren de mRNA-specifieke translatie activatoren als eiwitten die de 
mRNAs aan de binnen membraan vast zetten. Tot nu toe is een directe interactie tussen 
activatoren en mRNA nog niet aangetoond. Een zoektocht naar mitochondriale RNA-
bindende eiwitten leidde tot de ontdekking dat NAD+-afhankelijk isocitraat dehydrogenase 
(Idh) in staat is om specifiek alle mitochondriale mRNAs te binden. Wanneer beide IDH 
genen worden verwijderd leidt dit tot een sterke toename van mitochondriale translatie, 
terwijl de nieuw gevormde producten ook sneller worden afgebroken. Deze observatie 
leidde tot de suggestie dat binding van Idh aan mitochondriale mRNAs voorkomt dat 
translatie van deze mRNAs op de verkeerde locatie gebeurd. Hoofdstuk II beschrijft de 

99 



verdere karakterisering van de RNA-bindende activiteit van Idh door de bepaling van de 
affiniteit voor RNA en mutagenese van de RNA-bindingsplaats. 

In hoofdstuk III laten we zien dat het product van een gen uit de kern, MSS51, nodig is bij | 
de initiatie van translatie van COX1 mRNA. Het Mss51 eiwit blijkt stevig geassocieerd te 
zijn met de mitochondriale binnen membraan, dit geeft aan dat de translatie van COX1 
mRNA plaats vindt aan de binnen membraan analoog aan de situatie voor andere 
mitochondriale mRNAs. 

De synthese van Coxlp is ook afhankelijk van Pet309p, het product van het kern-
qecodeerde gen PET309. Pet309p is een integraal binnen membraan eiwit dat mogelijk 
een interactie met de 5'-UTR van het COX1 mRNA aangaat. In hoofdstuk IV laten we zien 
dat Mss51p en Pet309p op twee verschillende niveau's de translatie van COX1 mRNA 
beinvloeden. Verschillende genetische en biochemische technieken laten zien dat deze 
twee activatoren geen interactie vertonen. 

Hoofdstuk V beschrijft een uitgebreide functionele analyse van het eiwit Mss51. Via 
mutagenese van het MSS51 gen (deletie en punt mutanten) is geprobeerd om functionele 
eiwitdomeinen of amino zuren te identificeren. Door de isolatie van mitochondriale 
ribosomen kon een mogelijke interactie van Mss51p met het ribosoom worden 
aangetoond. 

Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift (chapter VI) vat de experimentele gegevens van 
de hoofdstukken II tot V nog eens samen. Gebaseerd op deze gegevens worden twee 
modellen gepresenteerd die speculeren over de functie van Mss51p. Dit hoofdstuk 
bediscussieerd ook de evolutionaire conservering van mRNA-specifieke translationele 
activatoren. 
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