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Samenvatting 

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was het bestuderen van de structurele en functionele 

aspecten van verschillende B-type vitamine transporteiwitten. De doelstellingen waren het 

verkrijgen van mechanistische informatie door deze transporteiwitten in vitro te karakteriseren. 

De Pnu transporteiwit familie was recent ontdekt en is verantwoordelijk voor B-type vitamine 

transport in bacteriële cellen. De naam Pnu komt van Pyridine nucleotide opname (Pyridine 

nucleotide uptake in het Engels), welke afkomstig is van de originele interpretatie van data die 

suggereert dat deze eiwitten betrokken zijn bij de opname van nucleotiden. De familie bestaat 

uit membraan transporteiwitten welke specifiek zijn voor vitamine B3/nicotinamideriboside 

(PnuC), vitamine B1/thiamine (PnuT) en vitamine B2/riboflavine (PnuX). Recent is de 

kristalstructuur van PnuC met gebonden nicotinamideriboside (NR) opgehelderd. Deze 

structuur heeft inzicht geleverd in de architectuur en functie van het PnuC eiwit. PnuC 

transporteert alleen het niet-gefosforyleerde substraat NR over de membraan. In het cytoplasma 

is de kinase NadR aanwezig die de vitamine fosforyleert in NMN en NAD. Daarnaast zijn er 

ook kinases aanwezig voor de fosforylering van thiamine en riboflavine, welke getransporteerd 

worden door respectievelijk PnuT en PnuX. Pnu transporteiwitten zijn op het vlak van sequentie 

of transportmechanisme niet vergelijkbaar met andere goed-gekarakteriseerde 

transporteiwitten, zoals de ECF transporteiwitten. De familie van Pnu transporteiwitten is alleen 

te vinden in bacteriën en deze transporteiwitten maken transport mogelijk via het mechanism 

van gefaciliteerde diffusie. Voor het thiamine transporteiwit (PnuT) is een biochemische studie 

uitgevoerd. In dit proefschrift hebben wij geprobeerd om meer informatie te verkrijgen over 

deze B-type vitamine transporteiwitten, met name over de globale structuur, substraten en de 

overeenkomsten met vergelijkbare transporteiwitten zoals de SWEET (Sugar Will Eventually 

Efflux Transporter, wat Engels is voor Suiker Zal Uiteindelijk Uitstromen Transporteiwit) en 

semi-SWEET transporteiwitten. Een overzicht van de structuren, substraatspecificiteit, de rol 

van oplosbare kinases en topologie verbanden tussen deze transporteiwitten is beschreven in 

hoofdstuk 1 van dit proefschrift.  

In hoodstuk 2 worden de biochemische experimenten met het thiamine transporteiwit PnuTSw 

gepresenteerd. Dit onderzoek was uitgevoerd met gezuiverd PnuT eiwit afkomstig van 

Shewanella woodyi (PnuTSw). In dit hoofdstuk werd substraatbinding uitgevoerd met gezuiverd 

PnuTSw, waarbij gebruik werd gemaakt van de ITC technologie. De bindingsaffiniteitmeetingen 

voor thiamine en ook voor thiamine analogen wordt in detail bediscussieerd. De 
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transportactiviteit van PnuT werd bepaald door middel van reconstitutie van het transporteiwit 

in proteoliposomen. De activiteit van PnuT onder verschillende condities is in detail 

bediscussieerd, inclusief het effect van pH, de aanwezigheid van kationen en 

membraanpotentiaal, samen met een demonstratie aangaande de richting van het transport. Wij 

hebben gevonden dat PnuT diffusie mogelijk maakt waarbij het substraat wordt getransporteerd 

zonder co- of tegentransport van Na+ of H+ ionen. Daarnaast rapporteren wij een 

vergelijkingsonderzoek waarin de snelheid van thiamine opname tussen wild type en 

verscheidene PnuTSw mutanten wordt onderzocht, waaruit bleek dat PnuTSw als monomeer 

aanwezig is in een detergent oplossing. Voor een Pnu transporteiwit was het de eerste keer dat 

zo’n gedetailleerd in vitro functionaliteitsonderzoek werd uitgevoerd. 

Daarnaast hebben we verschillende condities onderzocht voor het kristalliseren van het gehele 

PnuTSw eiwit en een verkorte variant, waarin 16 aminozuren van de N-terminus zijn verwijderd 

om zo een kristalstructuur met een hogere resolutie te verkrijgen. Verschillende detergenten 

werden gebruikt voor de zuivering en ook voor de eiwitkristallisatie, maar wij waren niet in 

staat om goed diffracterende kristallen te verkrijgen. In hoofdstuk 3 van dit proefschrift worden 

alle screeningscondities gebruikt voor de eiwitkristallisatie in detail besproken. 

Naast het onderzoek aan de Pnu transporteiwitten, hebben wij ook onderzoek gedaan naar de 

structuur en functie van het NadR eiwit afkomstig van L. lactis. NadR is een oplosbare kinase, 

dat NR (vitamine B3) omzet in NMN en vervolgens in NAD. Wij hebben de kinetiek van deze 

omzetting geanalyseerd en ook een hoge resolutie kristalstructuren van het gehele NadR eiwit 

afkomstig van L. lactis verkregen. Deze kristalstructuren zijn verkregen met verscheidene 

substraten (NAD, NMN, NR en AMP-PNP) gebonden aan NadR. De resultaten aangaande de 

kinetiek laten zien dat NadR NR en NMN gebruikt als substraten en omzet in NAD als het 

uiteindelijke product. De omzetting van NR in NMN en van NMN in NAD vindt plaats in twee 

verschillende domeinen, de RNK en NMNAT domeinen, welke duidelijk zichtbaar zijn in de 

kristalstructuur. NadR is een monomeer in de substraat-gebonden en substraat-vrije toestand. 

De resultaten aangaande NadR worden beschreven in hoofdstuk 4 van dit proefschrift. 

Wij leveren preliminaire data aan voor de karakterisatie van SemiPnu transporteiwitten. In 

hoofdstuk 5 van dit proefschrift zijn preliminaire pogingen gedaan om het SemiPnu 

transporteiwit afkomstig van Gallionella capsiferriformans te bestuderen. Ondanks uitgebreide 

pogingen waren wij er niet toe in staat de substraatspecificiteit van SemiPnuGc te bepalen. Op 

het vlak van structuur hebben wij gevonden dat SemiPnuGc als dimeer voorkomt in detergent 
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oplossing, wat vergelijkbaar is met wat er gerapporteerd is voor de SemiSWEET 

transporteiwitten. Wij hebben ook eiwitkristallisatie met het SemiPnuGc eiwit geprobeerd uit te 

voeren, maar wij hebben het niet voor elkaar gekregen om eiwitkristallen te verkrijgen. Alle 

preliminaire data aangaande de SemiPnu transporteiwitten wordt bediscussieerd in hoofdstuk 5 

van dit proefschrift. In hoofdstuk 6 presenteren wij de structurele karakterisatie van SecA door 

middel van cryo-EM. Wij beschrijven de eerste cryo-EM structuur van SecA gebonden aan het 

70S ribosoom afkomstig van E. coli. Wij laten zien dat het gehele SecA eiwit in twee 

conformaties aan het ribosoom bindt, als monomeer en als dimeer. We tonen aan dat de N-

terminus van SecA een belangrijke rol speelt in de stabiele binding met 70S ribosomen. Er is 

geconcludeerd dat SecA eerst als monomeer bindt en vervolgens dimeriseert op de ribosomen. 
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