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10.1 Samenvatting 

ATP-bindende cassette (ABC) eiwitten vormen één van de grootste eiwitfamilies die bij tal 
van functies in de cel betrokken zijn1. Een subklasse van ABC-eiwitten, genaamd ABC-
transporters, transporteren moleculen in en uit de cel. Andere ABC-eiwitten zijn betrokken 
bij het repareren van fouten in het DNA en het transleren van mRNA2. Elk ABC-eiwit bestaat 
uit twee nucleotide-bindende domeinen (NBDs) die adenosinetrifosfaat (ATP) hydroliseren. 
Bij de hydrolyse van ATP komt energie vrij die gebruikt kan worden door het ABC-eiwit. 
Naast de twee NBDs bestaan ABC-eiwitten uit nog meer domeinen. Type I en II ABC-
importers bijvoorbeeld bestaan uit twee NBDs en twee transmembraandomeinen (TMDs) en 
daarnaast maken zij gebruik van een substraat-bindend eiwit (SBP)3. Conformationele 
veranderingen in de NBDs en in andere domeinen vormen de basis voor hoe ABC-eiwitten 
werken. Dit is beschreven in hoofdstuk 1. Röntgendiffractie en spectroscopiemethodes 
hebben veel inzicht geven in deze conformationele veranderingen4-13. Deze methoden hebben 
echter als nadeel dat het gemeten signaal van een grote groep moleculen komt waarin de 
moleculen zich allemaal onafhankelijk van elkaar gedragen. Enkel-molecuultechnieken 
maken het mogelijk individuele moleculen te bestuderen en dus inzicht te krijgen in de 
heterogeniteit en dynamica van deze eiwitten14, 15. Voor dit proefschrift heb ik enkel-
molecuultechnieken gebruikt en ontwikkeld om de conformationele veranderingen van SBPs 
en het ABC-eiwit ABCE1 te bestuderen.  
 
Alle Type I en II ABC-importers maken gebruik van SBPs om het substraat te binden en het 
naar de TMDs te brengen16. Röntgendiffractiedata laten zien dat SBPs een open conformatie 
aannemen in de afwezigheid van substraat en dat zij een dichte conformatie aannemen 
wanneer het substraat gebonden is17-21. De hypothese dat deze conformationele verandering 
de basis vormt voor transportactivatie22-28 was onderzocht in hoofdstuk 2. Enkel-molecuul 
Förster resonance energy transfer (smFRET) was gebruikt om de conformationele 
veranderingen in zes SBPs te onderzoeken, namelijk MalE, OppA, SBD1, SBD2, PsaA en 
OpuAC. 

De enkel-molecuuldata laten zien dat sommige SBPs, zoals OppA, slechts één dichte 
conformatie kunnen aannemen met verschillende substraten, terwijl andere SBPs juist 
meerdere conformaties kunnen aannemen met verschillende substraten. MalE kan 
bijvoorbeeld wel zes verschillende conformaties aannemen. Meerdere van deze conformaties 
kunnen transport activeren, wat dus betekent dat transportactivatie niet afhangt van één 
unieke dichte conformatie van de SBP.  

Voorgaand onderzoek29 en onze metingen laten zien dat bepaalde niet-getransporteerde 
substraten het transport remmen door te binding aan de SBP. Uit ons onderzoek blijkt dat 
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bepaalde niet-getransporteerde substraten een conformatie van de SBP induceren die anders 
is vergeleken met de conformaties die gevormd worden met de substraten die wel 
getransporteerd worden. In andere gevallen observeerden we dat bepaalde niet-
getransporteerde substraten helemaal geen conformationele verandering induceren in de 
SBP. Deze observaties verklaren waarom sommige substraten niet getransporteerd worden, 
ook al worden ze wel gebonden door de SBP. Dit kan komen doordat het substraat-SBP 
complex een conformatie aanneemt dat geen affiniteit heeft voor de TMDs of dat het geen 
verdere stappen in de transportketen kan activeren nadat het gebonden is aan de TMDs.  

Onze data laat zien dat in de Mn2+-importer van de bacterie Streptococcus pneumoniae 
een totaal ander mechanisme verantwoordelijk is voor het falen van transport van bepaalde 
substraten. De metaalionen Mn2+ en Zn2+ induceren beide dezelfde dichte toestand van de 
SBP PsaA, maar alleen Mn2+ wordt getransporteerd. We observeerden dat Zn2+ zo stevig 
gebonden wordt dat PsaA niet meer in staat is te openen, terwijl het openen en loslaten van 
het substraat Mn2+ wel plaatsvindt. Dit verklaart waarom Zn2+ niet getransporteerd kan 
worden, aangezien de SBP eerst moet openen om het substraat aan de TMDs af te geven. 
Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat transportactivatie en het falen hiervan dus 
niet alleen afhangt van de conformatie van de SBP maar ook van de juiste conformationele 
dynamica.  
 
In hoofdstuk 3 hebben we een wiskundig model gemaakt om het effect van niet-
getransporteerde substraten verder te onderzoeken. We hebben drie mechanismen van 
transportinhibitie door het niet-getransporteerde substraat gemodelleerd die gebaseerd zijn 
op de bevindingen van hoofdstuk 2. We modelleerden drie mechanismen, namelijk (i) dat 
het niet-getransporteerde substraat-SBP complex niet kan binden aan de TMDs, (ii) dat het 
complex wel kan binden aan de TMDs, maar vervolgens niet kan openen en (iii) dat het 
complex kan openen en kan binden aan de TMDs, maar het niet-getransporteerde substraat-
SBP complex geen verdere stappen in de transportketen kan activeren. We concludeerden 
dat in de aanwezigheid van een zeer kleine hoeveelheid niet-getransporteerde substraten in 
alle drie de mechanismen transport onveranderd blijft. Echter, wanneer de concentraties van 
de substraten hoog zijn, bestaan er drastische verschillen tussen de mechanismen. Transport 
van getransporteerde substraten is volledig geremd wanneer de aan de TMD gebonden SBP 
niet kan openen als het een niet-getransporteerde substraat gebonden heeft. Daarentegen 
blijft de transportsnelheid van getransporteerde substraten onveranderd wanneer het niet-
getransporteerde substraat-SBP complex niet kan binden aan de TMDs. Deze bevindingen 
suggereren dat remming van transport sterk afhangt van het inhibitiemechanisme. 
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SBPs zijn niet alleen onderdeel van ABC-importers maar ook van andere eiwitcomplexen. 
We hebben in hoofdstuk 4 onderzocht wat het effect is van substraatbinding op de 
conformatie van SiaP en het regulatiedomein (RD) van CynR. SiaP is een SBP dat behoort 
bij een TRAP-transporter (‘tripartite ATP-independent periplasmic’)30 en het RD van CynR 
is een SBP dat behoort tot de LTTR (‘LysR-type transcriptional regulator’)31 familie. Onze 
enkel-molecuulexperimenten laten zien dat SiaP van een open naar een dichte conformatie 
gaat wanneer het substraat bindt. Daarentegen vinden zulke conformationele veranderingen 
niet plaats in CynR. Het mechanisme van transcriptie-activatie bij CynR hangt dus niet af 
van het open en dicht gaan van de SBP zoals in SiaP of SBPs van ABC-importers 
(hoofdstuk 2 en 5), maar is waarschijnlijk gebaseerd op zeer kleine en lokale veranderingen 
in de structuur.  
 
In de enkel-molecuulmetingen van voorgaande hoofdstukken was het alleen mogelijk om de 
conformatie van de SBP te bestuderen en niet direct substraatbinding. Om deze tekortkoming 
op te lossen hebben we een enkel-molecuulassay ontwikkeld die het mogelijk maakt om 
naast het bepalen van de conformatie van de SBP ook substraatbinding waar te nemen. In 
hoofdstuk 5 beschrijven we deze assay en passen we deze toe op de SBP FeuA. FeuA 
behoort tot de Type II ABC-importer FeuABC die het substraat Fe3+-bacillibactin 
transporteert. We observeerden dat FeuA voornamelijk in een open conformatie is en dicht 
gaat wanneer het substraat bindt. Echter, FeuA kan ook dicht gaan in de afwezigheid van 
substraat. Deze spontane conformationele veranderingen waren eerder ook al waargenomen 
voor sommige SBPs in hoofdstuk 2. Deze observaties leiden echter tot de vraag wat het 
mechanisme is van substraatbinding. In het induced-fit mechanisme32 bindt het substraat aan 
de open conformatie van de SBP waarna het vervolgens dichtgaat. In het conformational 
selection mechanisme33 bindt het substraat aan de dichte conformatie die spontaan gevormd 
wordt door de SBP. We observeerden dat het substraat aan de open conformatie bindt, en dat 
dus FeuA het substraat bindt via het induced-fit mechanisme. Het bindingsmechanisme van 
FeuA wijkt echter wel af van Koshland’s originele induced-fit mechanisme32, aangezien de 
dichte conformatie ook spontaan gevormd kan worden. 
 
In hoofdstuk 6 hebben we de SBPs SBD1 en SBD2 verder onderzocht. SBD1 en SBD2 zijn 
bijzonder door het feit dat ze direct gelinkt zijn aan de TMDs. We hebben de rol van zowel 
de lengte als de structuur van de linkers op de transportsnelheid van de Type I ABC-importer 
GlnPQ onderzocht. Aan de hand van transportmetingen, enkel-molecuuldata en wiskundige 
modellen concludeerden we dat de transportsnelheid bij hoge substraatconcentraties lager 
wordt als de linker langer wordt, aangezien het meer tijd kost voor de SBP om te binden aan 
de TMDs. Bij lage concentraties speelt echter een ander effect ook een rol. Aangezien het 



 237 

meer tijd kost voordat een SBP bindt aan de TMDs, vergroot dit tevens de kans dat de SBP 
het substraat weer loslaat voordat deze bij de TMDs is gebracht. Bij hoge concentratie speelt 
dit geen rol aangezien een losgelaten substraat snel vervangen kan worden door een ander 
substraat. In de voorgaande hoofdstukken hebben we laten zien dat het loslaten van het 
substraat direct gekoppeld is aan het openen van de SBP. Dus ons onderzoek laat zien hoe 
GlnPQ, of een ander gelijksoortig eiwit, de transportsnelheid kan verfijnen door de 
conformationele dynamica van de SBP en de lengte van de linkers te veranderen.  
 
De meeste ABC-eiwitten zijn betrokken bij het transporteren van moleculen in en uit de cel. 
Daarnaast bestaan er ABC-eiwitten die betrokken zijn bij andere activiteiten in de cel, 
bijvoorbeeld bij de translatie van mRNA of bij DNA-reparatie2. In hoofdstuk 7 hebben we 
één van deze ABC-eiwitten, genaamd ABCE1, onderzocht op enkel-molecuulniveau. 
ABCE1 speelt een belangrijke rol in het recyclen van ribosomen door het te splitsen in een 
grote en een kleine subunit11, 34. Confocale microscopie was gebruikt om de conformaties 
van de twee ATP-bindingsplaatsen (genaamd bindingsplaats I en II) in de NBDs te bepalen 
via FRET en daarnaast de binding aan het ribosoom te bepalen door de diffusiecoëfficiënt te 
meten. We observeerden dat beide ATP-bindingsplaatsen altijd in een dynamisch evenwicht 
zijn tussen drie verschillende conformaties: een open, bijna-dichte en volledig-dichte 
conformatie. We laten ook zien dat de conformationele veranderingen van beide ATP-
bindingsplaatsen niet aan elkaar gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld, één bindingsplaats kan dicht 
zijn, terwijl de ander open blijft. Dus de NBDs van ABCE1 switchen niet tussen een open en 
dichte conformatie maar kunnen vele verschillende conformaties aannemen door de 
asynchrone bewegingen in beide bindingsplaatsen. Ribosoombinding verschuift het 
evenwicht van bindingsplaats II gedeeltelijk naar de bijna-dichte conformatie, terwijl het 
evenwicht in bindingsplaats I vrijwel onveranderd blijft. Röntgendiffractie en 
elektronenmicroscopie suggereren dat vrije ABCE1 en ribosoom-gebonden ABCE1 
verschillende conformaties aannemen11, 12, 35. Onze metingen zijn dus in tegenspraak met 
deze structuurdata en laten daarentegen zien dat de NBDs van ABCE1 vele conformaties 
kunnen aannemen onafhankelijk van de gebonden toestand.  
 
De data uit voorgaande hoofdstukken suggereren dat SBPs (hoofdstuk 2 en 5), ABCE1 
(hoofdstuk 7) en andere eiwitten33 altijd in een evenwicht zijn dat bestaat uit verschillende 
conformaties. Ligandbinding lijkt in sommige gevallen geen nieuwe conformaties te 
induceren, maar alleen het evenwicht naar een bepaalde conformatie te verschuiven. In 
hoofdstuk 8 hebben we klassieke statistische mechanica gebruikt om de kans te bepalen dat 
een eiwit in een bepaalde conformatie zit wanneer het eiwit vrij is en wanneer het een ligand 
gebonden heeft. We concludeerden dat wanneer de kans verandert om een bepaalde 
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conformatie te vormen zonder ligand, de kans om dezelfde conformatie te vormen met ligand 
ook verandert, en, in het algemeen, in dezelfde richting. Ook vonden we dat de affiniteit 
tussen het ligand en het eiwit beïnvloed kan worden door de kansen te verschuiven om de 
verschillende conformaties te vormen zonder ligand. Deze theoretische bevindingen laten 
zien wat de relatie is tussen de vorming van conformaties met en zonder ligand en hoe deze 
de bindingsaffiniteit voor het ligand beïnvloedt. Verder onderzoek is nodig om deze 
bevindingen experimenteel te valideren, ook al zijn verschillende experimentele 
observaties36-38 nu al consistent met onze voorspellingen.  
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