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Samenvatting g 

Dee initiatie van translatie in gist mitochondriën is nog steeds een slecht begrepen 

proces.. Een ander model dan het translatie initiatie model dat is beschreven door M. 

Kozakk zou moeten worden voorgesteld voor gist mitochondriën als men sommige 

eigenschappenn van mitochondrale mRNAs bekijkt. De mRNAs uit mitochondriën 

hebbenn geen 5' cap en hebben vaak lange 5' ongetransleerde leader (5' UTR) en 

trailerr sequenties die rijk zijn aan A+U (>95%). De 5' UTR's zijn waarschijnlijk 

moeilijkk te scannen voor een ribosoom omdat ze vaak kleine ORF's bevatten en 

kleinee clusters die veel G+C's bevatten en daardoor in staat zijn om stabiele 

secundairee structuren te vormen. Sommige mitochondriale mRNAs hebben nucleair 

gecodeerdee activerende eiwitten nodig voor hun translatie. Tot op heden weten we 

nogg steeds niet precies wat de coördinatie regelt van de initiatie van translatie van 

mitochondrialee mRNA's. Om een algemene RNA-bindende factor te vinden die bij 

ditt proces betrokken is, heeft B. Papadopoulou een mobility shift assay opgezet voor 

verschillendee mitochondriale mRNA's leaders. Samen met P. Dekker beschreef zij de 

karakteriseringg van een 40 kDa RNA-bindend eiwit (p40) dat in staat was om aan alle 

belangrijkee mitochondriale mRNA's te binden met hoge affiniteit en specificiteit. De 

identificeringg en verdere karakterisering is het voornaamste doel van het onderzoek 

watt beschreven staat in dit proefschrift. 

Dee identificatie van het RNA-bindende eiwit p40 als NAD -afhankelijke Isocitrate 

dehydrogenasee (Idh) is beschreven in hoofdstuk II. Idh katalyseert een 

snelheidsbeperkendee reactie in de citroenzuurcyclus. Het is een allosterisch 

gereguleerdd enzym dat bestaat uit een octameer van twee verschillende subunits, 

Idhlpp (Mr 40 kDa) en Idh2p (Mr 39 kDa). De enzym functie en de RNA-bindende 

capaciteitt is verloren in cellen die deleties bevatten in de genen die coderen voor 

dezee subunits, IDH1 of IDH2. Dit laat zien dat p40 identiek is aan NAD-Idh en dat 

beidee funkties afhankelijk zijn van de gelijktijdige aanwezigheid van beide subunits. 

Idhh is daarmee lid van een groeiende familie van enzymen met een extra RNA 

bindendee capaciteit. Deze familie is beschreven en bestudeerd in hoofdstuk I. Daarbij 

viell  het op dat sommige enzymen die onderdeel zijn van belangrijke enzymatische 

processenn in de cel, ook belangrijke regulerende rollen hebben in hun RNA-bindende 

functiee in bepaalde cel routes (bv aconitase en de ijzer huishouding of thymidylaat 
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synthasee en DNA synthese). Een ander opvallend feit is dat onderzoek naar deze 

enzymenn wordt bemoeilijkt doordat mutatie analyse van het RNA-bindende gedeelte 

off  het enzymatische gedeelte van deze enzymen ongewilde effecten heeft op eikaars 

funktie.. Dit is een vaak de reden waarom de voortgang in de karakterisatie van deze 

RNA-bindendee eigenschap van dubbel functionerende enzymen zo moeizaam gaat. 

Omm de RNA-bindende capaciteit van Idh te bestuderen, wilden we RNA-bindende 

mutantenn hebben die nog steeds enzymatisch actief waren. Omdat geen duidelijke 

RNA-bindendee regio was gevonden in Idh werd gekeken naar de RNA-bindende 

capaciteitt van Idh in twee andere gist soorten (K. lactis en S. pombe) (hoofdstuk III) . 

Dee Idh uit S. pombe pombe heeft net als Idh uit S. cerevisiae een hoge affiniteit voor de COX2 

leaderss van S. pombe, K. lactis en S. cerevisiae. Dit in tegenstelling tot het Idh enzym 

gezuiverdd uit K. lactis, die hele lage affiniteit had voor alle mRNA leaders die getest 

zijn.. Sequentie vergelijkingen gaven gebieden aan met hoge overeenkomst tussen de 

driee Idh eiwitten maar ook aminozuren die kandidaat waren om betrokken te zijn bij 

dee binding van RNA. 

Omm te bepalen welk subunit betrokken is bij de binding van RNA, hebben we Idhl of 

Idh22 van K. lactis tot expressie gebracht in een S. cerevisiae stam die gedeleteerd was 

voorr Idhl of Idh2 (hoofdstuk IV). Op deze manier verkregen we heterologe 

complexenn van Idh. Helaas konden we met deze complexen niet bepalen welk 

subunitt meer betrokken was bij RNA-binding dan de ander. We hebben subunit 1 

gekozenn om mutanten in te maken. Twee amino zuren die verschilden in de 

sequentiee vergelijking van S. cerevisiae en K. lactis Idhl hebben we gemuteerd. Deze 

aminoo zuren zijn gelokaliseerd in een opening van Idhl. De mutanten vertonen een 

ernstigg verlaagde RNA bindings aktiviteit. We kunnen deze mutanten uitstekend 

gebruikenn in het onderzoek naar de funktie van Idh als RNA bindend enzym. 

Hoofdstukk V beschrijft experimenten die laten zien dat Idh werkt als remmer van 

translatiee in mitochondriën. Pulse chase experimenten tonen aan dat in de 

afwezigheidd van Idh de mitochondriale translatie omhoog gaat. Deze experimenten 

latenn ook zien dat verhoogde concentraties van mitochondriale produkten snel 

afgebrokenn worden door waarschijnlijk specifieke proteases. De hoeveelheid natieve 

complexenn van de ademhalingsketen is eveneens lager, wat waarschijnlijk de 

oorzaakk is van het glycerol negatieve fenotype van de S. cerevisiae stam die 

gedeleteerdd is voor Idh. Dit hoofdstuk bevat aanwijzingen voor de gedachte dat Idh 
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funktioneertt als een negatieve regulator van mitochondriale translatie. Hoe Idh 

wordtt gereguleerd door groei condities en de uiteindelijke karakterisatie van van de 

initiatiee van translatie zal onderwerp zijn van volgende studie. 

InIn het laatste hoofdstuk (hoofdstuk VI) wordt beschreven hoe in deletie stammen 

vann Idh snel extragene suppressor mutaties onstaan. Dit wordt mede in verband 

gebrachtt met de resultaten van voorgaande hoofdstukken en geeft een model als een 

kapstokk waarin de RNA bindende rol van Idh wordt voorgesteld in samenhang met 

z'nn enzymatische functie in de citroenzuurcyclus. 
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