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Chapter 8 
 
Nederlandse samenvatting 
 
Alle biologische cellen worden omgeven door een dun laagje vetmoleculen, dat de 
"celmembraan" genoemd wordt (Figuur 1A). Deze celmembraan heeft verschillende 
functies: het selectief doorlaten van onder andere voedings- en afvalstoffen, het 
voorkomen dat waardevolle moleculen verloren gaan en het omzetten van energie. Deze 
functies worden echter niet uitgeoefend door de kleine en relatief simpele vetmoleculen 
zelf, maar door veel grotere en complexere moleculen die zich daartussen bevinden: 
"eiwitten" (zie Box 1).  
 

 

 

Box 1:  
Wat is dat nou eigenlijk, een "eiwit"?  
En wat heeft DNA er mee te maken?  
Eiwit, of proteïne, is een verzamelnaam 
voor een klasse van moleculen die 
verantwoordelijk is voor vrijwel alle 
biologische processen. Hoewel de naam 
afkomstig is van het witte gedeelte van een 
ei, hebben eiwitten in het algemeen niets 
met dit vogelproduct te maken. Het eier-
eiwitmolecuul "ovalbumine" was toevallig 
één van de eerste goed bestudeerde leden 
van deze klasse. De bekendste eiwitten uit 
het dagelijks leven zijn de "enzymen" in 
onder andere wasmiddelen, en "insuline" 
dat gebruikt wordt door diabetici. 

Figuur B1.  
Het centrale dogma van de biologie, waarop alle 
levensvormen op aarde gebaseerd zijn. 

Eiwitmoleculen zijn zo divers in grootte en eigenschappen, dat ze eigenlijk moeilijk met 
elkaar te vergelijken zijn. Het enige dat ze onderling gemeenschappelijk hebben, is dat ze 
opgebouwd zijn uit dezelfde twintig "aminozuren" die aan elkaar gekoppeld worden tot 
een lange sliert (zie ook Figuur 2). Alleen wanneer zo'n aminozuursliert op een specifieke 
manier in drie dimensies opgevouwen is, kan een eiwit zijn biologische taak uitvoeren.  
De recepten voor de lengte en de aminozuurvolgorde van alle eiwitten bevinden zich in 
het erfelijk materiaal van een cel, in eenheden die we "genen" noemen. Alle genen van 
een organisme samen noemen we een "genoom" en elk genoom bestaat uit één of 
meerdere "chromosomen". Een chromosoom, en dus ook een gen, bestaat uit twee 
DNA-moleculen die spiraalsgewijs om elkaar heen draaien (Figuur B1).  
Wanneer een bepaald eiwit moet worden aangemaakt, wordt er eerst een kopie van het 
betreffende gen gemaakt in de vorm van een RNA-molecuul. Chemisch gezien lijkt RNA 
veel op DNA en in beide moleculen ligt het benodigde eiwit-recept opgeslagen via een 
vierletterig alfabet. Dat alfabet is een soort geheimschrift voor het twintigletterige eiwit-
alfabet. De kern van de ontcijfering ervan (de genetische code) is dat drie opeenvolgende 
"letters" in RNA een code vormen voor één "letter" van een eiwit: een aminozuur. Het 
"DNA→RNA→eiwit" principe (Figuur B1) vormt het fundament waarop alle 
levensvormen op aarde zijn gebaseerd en wordt daarom het "centrale dogma" van de 
biologie genoemd. 
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We kunnen twee grote klassen van eiwitten onderscheiden: membraaneiwitten en 
oplosbare eiwitten. Membraaneiwitten zijn opgebouwd uit relatief veel waterafstotende 
aminozuren en deze eiwitten bevinden zich dan ook altijd in de vettige omgeving van een 
membraan. Oplosbare eiwitten daarentegen bevatten veel minder waterafstotende 
aminozuren, waardoor ze alleen goed kunnen gedijen in een waterige omgeving. Dit kan 
zowel binnen als buiten de cel zijn, maar niet in een membraan.  
De cellen van bacteriën, de meest primitieve organismen op aarde, zijn simpel van 
opbouw. Ze bestaan enkel uit een grote waterige massa, het "cytoplasma", die omgeven 
wordt door de celmembraan en eventueel nog een tweede membraan, de 
buitenmembraan, die voor extra bescherming zorgt (Figuur 1A). De cellen van de meeste 
andere organismen zijn veel complexer, door de aanwezigheid van verschillende 
intracellulaire compartimenten. Deze zogenaamde "organellen" voeren specifieke taken 
uit en worden ook omgeven door één of meerdere membranen. De bekendste organellen 
zijn het mitochondrion, het endoplasmatisch reticulum (ER), de chloroplast en de kern. 
Aan dat laatste organel (kern = καριον in het grieks) dankt deze klasse van organismen 
haar naam: de eukaryoten. Hiertoe behoren de bekendste levensvormen: mensen, dieren, 
planten en schimmels.  
Zoals vrijwel alle biologische processen worden ook de processen binnen organellen 
uitgevoerd door eiwitten. Een logistiek probleem ontstaat echter doordat het gros van de 
eiwitten wordt aangemaakt in het cytoplasma. Dit probleem wordt opgelost door de 
aanwezigheid van diverse eiwit transportsystemen in de membranen van organellen, die 
alleen eiwitten kunnen transporteren die de betreffende membraan moeten passeren. De 
herkenning vindt plaats door zogenaamde "signaal-sequenties", korte staartjes van 20-40 
aminozuren die zich meestal aan het begin van een te transporteren eiwit bevinden.  
In de natuur komen veel verschillende eiwit transportsystemen voor, maar er is slechts 
één systeem dat in alle levensvormen voorkomt: het Sec-systeem (Figuur 1A). Dit 
systeem is aanwezig in de celmembraan van bacteriën en de minder bekende eencellige 
archaea, in de ER-membraan van alle eukaryoten en in de chloroplastmembraan van 
eukaryoten die fotosynthese kunnen uitvoeren: planten en algen. Wat daarnaast uniek is 
aan het Sec-systeem, is dat het eiwitten naar twee verschillende bestemmingen kan 
transporteren: ofwel naar de waterige omgeving aan de andere kant van de membraan, of 
naar de vettige omgeving van de membraan zelf (stippellijn in Figuur 1A). Kortom, het 
zorgt ervoor dat zowel oplosbare als membraaneiwitten op de juiste bestemming komen. 
Om deze en andere redenen krijgt het Sec-systeem veel aandacht van wetenschappers die 
trachten te achterhalen hoe het precies werkt. De meeste onderzoekers bestuderen het 
Sec-systeem van bacteriën, omdat deze organismen eenvoudig te kweken zijn in het 
laboratorium en omdat bacteriën vaak genetisch gemodificeerd kunnen worden. Eén 
bacteriesoort in het bijzonder wordt door veel biologen als modelorganisme gebruikt: 
Escherichia coli, voor het eerst rond 1885 door dr. Escherich geïsoleerd uit een 
darmpreparaat. Het Sec-systeem van E. coli is daardoor op dit moment het best 
gekarakteriseerde, en tevens het object van het onderzoek dat wij hebben beschreven in 
dit proefschrift.  



Samenvatting 

 89

Figuur 1.  
(A) Artistieke weergave van een doorsnede van een E. coli cel. (Gemaakt door dr. David S. Goodsell, The 
Scripps Research Institute). De celmembraan en de buitenmembraan zijn aangegeven en de 
alomtegenwoordige eiwitten zijn duidelijk zichtbaar. In de uitvergroting wordt schematisch weergegeven 
hoe de basis onderdelen van het Sec-systeem er uit zien. De gestippelde pijl geeft aan hoe 
membraaneiwitten het SecYEG kanaal zijdelings kunnen verlaten. (B) Schematisch overzicht van de 
evolutie die het bacteriële Sec-systeem heeft ondergaan. De compositie van het E. coli Sec-systeem komt 
overeen met de laatste en meest gecompliceerde van de vier.  
 
Door ongeveer 25 jaar wereldwijd genetisch, biochemisch en biofysisch onderzoek naar 
het E. coli Sec-systeem, weten we al in grote lijnen hoe het functioneert. We weten hoe 
het gereguleerd wordt, uit welke eiwitten het bestaat en wat de specifieke functie van de 
meeste individuele eiwitten is. Wat vaak echter vergeten wordt, is dat in andere bacteriën 
lang niet alle processen hetzelfde verlopen als in E. coli. Door de opkomst van 
goedkopere en snellere methoden om het genoom (zie Box) van organismen in kaart te 
brengen, met als bekend hoogtepunt het humane genoom, leren we steeds meer over het 
DNA en dus ook over de eiwitten van vele bacteriesoorten. Wat ons opviel, is dat een 
aantal goed bestudeerde onderdelen van het E. coli Sec-systeem bij veel andere soorten 
ontbreekt. Dat is opmerkelijk, omdat het Sec-systeem van cruciaal belang is voor de 
levensvatbaarheid van elk organisme en er tussen verschillende soorten doorgaans niet 
veel variatie zit in zulke essentiële systemen. Om na te gaan in hoeverre het Sec-systeem 
van E. coli uniek is, hebben we de aanwezigheid van drie extra E. coli Sec-onderdelen in 
kaart gebracht, door alle bekende bacteriële genomen te doorzoeken op hun 
aanwezigheid. De resultaten hiervan zijn beschreven in Hoofdstuk 2. Het blijkt dat naast 
een vaste set basisonderdelen waar elke bacterie over beschikt (SecA, SecE, SecG en 
SecY), de drie extra onderdelen van E. coli (SecB, een uitbreiding van SecE (zie Figuur 2) 
en SecM) ook voorkomen in aan E. coli verwante soorten, maar alleen in specifieke 
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combinaties. Het interessante is dat we kunnen herleiden hoe het Sec-systeem zich in de 
loop van de evolutie ontwikkeld heeft, door deze combinaties te relateren aan de 
evolutionaire verwantschappen tussen de soorten. E. coli behoort tot een familie die zich 
als laatste heeft afgetakt van de bacteriële stamboom, en met behulp van deze stamboom 
kunnen we als het ware terugkijken in de tijd. Zo zien we dat SecB als eerste aan het basis 
Sec-systeem werd toegevoegd; vervolgens werd SecE uitgebreid en uiteindelijk werd 
SecM toegevoegd (Figuur 1B). Uit biochemische studies weten we dat elk van deze drie 
onderdelen het eiwit transportproces verbetert en dus geeft deze analyse een gedetailleerd 
beeld van hoe een moleculair systeem zich kan ontwikkelen door afzonderlijke 
onderdelen toe te voegen of te veranderen. Dit is het eerste voorbeeld van een 
evolutionaire analyse van een bacterieel eiwitsysteem en in principe kun je deze methode 
toepassen op andere relatief "jonge" modelsystemen die goed bestudeerd zijn in E. coli.  
In de overige hoofdstukken van dit proefschrift beschrijven we experimenten waarmee 
getracht is meer inzicht te verkrijgen in de samenwerking tussen de individuele 
componenten van het Sec-systeem tijdens het transport van eiwitten. Bij deze studies ligt 
de nadruk op de twee belangrijkste onderdelen van het basis Sec-systeem: SecA en 
SecYEG. Hoewel SecYEG bestaat uit drie afzonderlijke eiwitten (SecY, SecE en SecG, 
zie Figuur 2), kunnen we ze samen als één complex beschouwen, omdat ze vrijwel altijd 
bij elkaar blijven. SecYEG is een membraaneiwit complex, en vormt het kanaal in de 
celmembraan waar de getransporteerde eiwitten in ongevouwen toestand doorheen gaan. 
SecA is een zogenaamd "motoreiwit", dat chemische energie in de vorm van ATP 
(adenosinetrifosfaat, het meest gebruikte biologische brandstofmolecuul) kan omzetten 
in beweging. Doordat deze motor alleen werkt wanneer SecA aan de cytoplasmatische 
kant van SecYEG vastzit, duwt de SecA motor de eiwitten als het ware door het 
SecYEG kanaal heen. Om op een moleculair niveau te begrijpen hoe deze dynamische 
machine werkt, is een aantal vragen van groot belang:  
-Wat is de driedimensionale structuur van de Sec eiwitten?  
-Hoeveel kopieën van elk Sec eiwit zitten er eigenlijk in een functioneel complex?  
-Hoe bewegen de Sec eiwitten ten opzichte van elkaar? 
Een van de technieken die we veel gebruikt hebben om deze en andere vragen te 
beantwoorden is "cysteïne-crosslinking". Crosslinking is een verzamelnaam voor 
verschillende methodes waarbij twee afzonderlijke eiwitketens aan elkaar gekoppeld 
worden. Cysteïne is één van de twintig aminozuren waaruit eiwitten zijn opgebouwd en 
bij cysteïne-crosslinking vindt de koppeling tussen twee eiwitten plaats via één of twee 
cysteïnes. We hebben in een SecYEG complex zonder natuurlijke cysteïnes telkens één 
van de 443 aminozuren van SecY vervangen door cysteïne (Figuur 2), waardoor we 
precies wisten waar een eventuele koppeling tussen SecY en een ander eiwit zou 
optreden. Voor de keuze van de posities hebben we gebruik gemaakt van de 
domeinstructuur van SecY, die blijkt uit de verdeling van waterafstotende aminozuren. 
De aminozuursliert van het SecY eiwit begint in het cytoplasma, gaat vervolgens tien keer 
dwars door de celmembraan heen en terug via "transmembraan-domeinen" die bestaan 
uit waterafstotende aminozuren en eindigt uiteindelijk weer in het cytoplasma (Figuur 2). 
In totaal hebben we 21 cysteïnes geïntroduceerd in de zes cytoplasmatische domeinen 
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van SecY en met deze mutanten hebben we diverse crosslinking experimenten 
uitgevoerd. In deze experimenten hebben we SecY kunnen koppelen aan SecG 
(Hoofdstuk 3), SecE en SecA (Hoofdstuk 6), hetgeen veel informatie heeft opgeleverd 
over de drie dimensionale structuur van het Sec-systeem. Tevens hebben we kunnen 
aantonen dat er in een normaal functionerend Sec-systeem twee SecY moleculen vlak bij 
elkaar liggen (Hoofdstuk 3), en dat de motorfunctie geleverd wordt door twee SecA 
moleculen die samen vastzitten aan SecYEG (Hoofdstuk 5). Deze resultaten tonen in 
combinatie met die van andere studies aan dat een functioneel Sec-systeem in elk geval 
twee kopieën van zowel SecA als het SecYEG-complex bevat. Er zijn aanwijzingen dat er 
zelfs drie of vier SecYEG complexen nodig zijn voor een functioneel systeem, maar dat 
is met cysteïne-crosslinking experimenten lastig te onderzoeken, omdat er per cysteïne 
slechts twee eiwitten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 
Over het kleinste eiwit van het Sec-systeem, SecG, doet al jaren een controversiële 
theorie de ronde. Op basis van indirecte experimenten is in 1996 gepostuleerd dat SecG 
zich volledig omkeert in de membraan tijdens het transport van eiwitten door het 
SecYEG kanaal. Dat wil zeggen dat zijn cytoplasmatische gedeelte door de membraan 
heen gaat naar de extracytoplasmatische kant en andersom. Dit is nog voor geen enkel 
ander eiwit aangetoond en bovendien zou dit op basis van energetische berekeningen een 
zeer kostbaar proces zijn. Om deze theorie kritisch te testen, hebben we gebruik gemaakt 
van één van de SecY-SecG koppelingen uit hoofdstuk 3, die door middel van twee 
cysteïnes gecreëerd kan worden. Onze redenering was als volgt: "Als het omkeren van 
SecG inderdaad van belang is voor eiwittransport, dan is een SecYEG complex waarin 
SecG zich niet kan omkeren niet functioneel." In Hoofdstuk 4 hebben we aangetoond 
dat ook wanneer SecG gekoppeld is aan SecY, het Sec-systeem nog steeds eiwitten kan 
transporteren. Op basis hiervan en van andere met de theorie strijdige resultaten, die in 
zowel ons laboratorium als dat van een Japanse groep zijn behaald, hebben we de 
controversiële theorie kunnen ontkrachten.  
 

Figuur 2.  
Vereenvoudigd overzicht van de structuur van 
SecYEG. In het eerste paneel worden de 
waterafstotende regios van de drie eiwitten SecY, 
SecE en SecG weergegeven door dikke lijnen, de 
SecE-uitbreiding is gestippeld, en de nieuw 
ontdekte SecA bindingsplaats wordt weergegeven 
door een wit blokje. In de eerste uitvergroting 
wordt een aantal aminozuren van SecY afgebeeld 
als rondjes, met daarin hun overeenkomstige 
eenletterige afkorting. In de tweede uitvergroting is 
de atomaire structuur weergegeven van de drie 
aminozuren lysine (K), cysteïne (C) en isoleucine 
(I). Cysteïne is in beide uitvergrotingen donkerder 
gekleurd, de bolletjes in de tweede uitvergroting 
komen overeen met individuele atomen. 
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Hoewel uit het bovenstaande blijkt dat cysteïne crosslinking een handige techniek is om 
de samenwerking tussen de Sec eiwitten te bestuderen, heeft  het ook beperkingen. Het 
maken van één cysteïne mutant kost aardig wat werk en het is daardoor tijdrovend om 
elk aminozuur van een eiwit te vervangen door een cysteïne. Om de interactie tussen 
SecYEG en SecA op een andere, meer systematische manier te onderzoeken, hebben we 
gekozen voor "peptide-scanning." Bij deze techniek worden talloze zeer korte eiwitten 
(peptiden) gemaakt, waarvan de aminozuurvolgorde overeenkomt met elk mogelijk 
fragment van een te bestuderen eiwit; in ons geval de drie eiwitten SecY, SecE en SecG. 
De aanname hierbij is dat de peptiden dezelfde structuur hebben als de overeenkomstige 
fragmenten in het intacte SecYEG complex. Door te bepalen aan welke van de 680 
peptiden SecA zich kan binden, hebben we een tot dan toe onbekende SecA 
bindingsplaats geïdentificeerd in SecY (wit blokje in Figuur 2, Hoofdstuk 6). Met een 
gedetailleerde analyse van deze bindingsplaats hebben we vervolgens kunnen aantonen 
dat één aminozuur in het bijzonder (glutamaat op positie 176) van groot belang is voor 
het binden van SecA. Wanneer dit aminozuur wordt veranderd in het intacte SecYEG 
complex, dan vermindert zoals verwacht de eiwittransport capaciteit van het Sec-systeem. 
Deze studie heeft meer inzicht opgeleverd in het moleculaire mechanisme van 
eiwittransport. Daarnaast blijkt hieruit niet alleen de kracht van de peptide-scan methode, 
maar ook dat het van groot belang is om rationele methodes zoals cysteïne-crosslinking 
te combineren met meer systematische methodes.  
In zijn totaliteit heeft het werk dat wij hebben beschreven in dit proefschrift dus op 
verschillende niveaus kennis opgeleverd over het E. coli Sec-systeem: over de structuur, 
de dynamiek en de evolutionaire geschiedenis. Maar helaas zal het nog jaren van 
onderzoek vergen voordat we tot in detail begrijpen hoe het systeem precies werkt. Om 
een indruk te krijgen van de hoeveelheid werk die er nog te doen is voor moleculair 
biologen in het algemeen, is het interessant om te vermelden dat er zelfs voor E. coli, een 
van de simpelste en best bestudeerde organismen, nog geen enkele experimentele 
informatie beschikbaar is over de helft van zijn 4284 eiwitten. Het onderzoek naar 
humane eiwitten staat verhoudingsgewijs zelfs nog in de peuterschoenen, en het humane 
genoom is maar liefst 600 keer groter dan dat van E. coli. Kortom, er valt nog meer dan 
genoeg te onderzoeken, en we kunnen de komende decennia nog veel interessante 
ontdekkingen verwachten vanuit de diverse takken van de moleculaire biologie. 
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