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7.1. Scientific summary

Living cells are out-of-equilibrium systems that perform a set of functions, including biochem-

ical reactions and sensing of the environment, that allow the cells to grow, divide and sustain

themselves. A continuous supply of energy is required to keep the system out-of-equilibrium.

We aim to create a blueprint for (moderately complex) subcellular systems from molec-

ular components and ultimately for constructing life. However, without comprehensive

instructions and design principles, we rely on simple reaction routes to operate the essential

functions of life. The first forms of synthetic life will not make every building block for

polymers de novo according to complex pathways, rather they will be fed with amino acids,

vitamins, fatty acids and nucleotides. Controlled energy supply is crucial for any synthetic

cell, no matter how complex. Herein, we describe the simplest pathways for the efficient

generation of ATP and electrochemical ion gradients. Furthermore, we have estimated the

demand for ATP by polymer synthesis and maintenance processes in small cell-like systems,

and we describe circuits to control the need for ATP. We also list available fluorescence-based

sensors for pH, ionic strength, excluded volume, ATP/ADP, and viscosity, which allow the

major physicochemical conditions inside cells to be monitored and tuned.

One of these pathways for the generation of ATP has been studied by us in great detail. As

a proof of principle, we have developed a system in vesicles that uses external arginine as

a fuel to regenerate internal ATP. We incorporated one of the key proteins for cell volume

regulation, the ABC transporter OpuA, into the membrane of the vesicles and demonstrate

basic physicochemical homeostasis. Increased osmolality (hypertonicity) causes outflow of

water and loss of turgor, and is dangerous if the cell is not capable of rapidly restoring its

volume. In case of such an osmotic upshift, OpuA is activated by elevated ionic strength and

imports the compatible solute glycine betaine against large concentration gradients, at the

expense of ATP. We thus coupled the generation of ATP by a metabolic reaction network to

the consumption of ATP by a transport protein that allows the synthetic cell to expand and

respond to osmotic changes in the environment.

Next to a blueprint of the system on a global level, detailed information on the individual

components is key. With use of cryo-electron microscopy we have obtained five high-

resolution structures of the ABC transporter OpuA, in multiple conformations that help

in understanding the transport mechanism. We have found interesting structural features,

among which a scaffold surrounding the protein and a binding site for the 2
nd

messenger

cyclic-di-AMP. With use of biochemical assays, we show that this 2
nd

messenger regulates

OpuA by acting as an emergency brake that prevents the cell from lysing when the internal

osmotic pressure gets too high

Next to the 3D structure of OpuA we have obtained information on the protein dynamics

by using single-molecule Förster resonance energy transfer (FRET). To facilitate smFRET

measurements, two methodological barriers had to be overcome. First, we have turned OpuA

from a homodimeric into a heterodimeric protein complex, making it possible to attach

probes to a specific protomer. We tagged the two identical subunits differently, allowing

for a sequential purification to obtain the heterodimers. We demonstrate that the activity is

retained after reconstitution into lipid nanodiscs. Second, we have developed a computational

approach to find suitable positions for the probes. Two or more crystal structures are used as

input for a script that then systematically assesses all possible residue pairs and filters out



7.1. Scientific summary

7

163

positions with suitable accessibility and spacing for the smFRET measurements.
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7.2. Wetenschappelijke samenvatting

Levende cellen zijn uit evenwicht systemen die een aantal functies vervullen, waaronder

biochemische reacties en het waarnemen van de omgeving, wat de cellen in staat stelt te

groeien, zich te delen en zichzelf in stand te houden. Een continue toevoer van energie is

nodig om het systeem uit evenwicht te houden.

We streven naar een blauwdruk voor (matig complexe) subcellulaire systemen bestaande

uit moleculaire componenten en uiteindelijk voor de opbouw van leven. Echter, zonder

uitgebreide instructies en ontwerpprincipes zijn we aangewezen op eenvoudige reactieroutes

om de essentiële functies van het leven uit te voeren. De eerste vormen van synthetisch leven

zullen niet alle bouwstenen via complexe routes maken, maar kunnen worden gevoed met

tussenproducten als aminozuren, vitaminen, vetzuren en nucleotiden. Een gecontroleerde

energietoevoer is cruciaal voor elke (synthetische) cel, hoe complex ook. Hier beschrijven

we de eenvoudigste routes voor de efficiënte opwekking van ATP en elektrochemische

ionengradiënten. Verder hebben we een schatting gemaakt van het ATP verbruik tijdens

polymeersynthese en onderhoudsprocessen in kleine celachtige systemen, en we beschrijven

schakelingen om het ATP verbruik te controleren. We geven ook een lijst van beschikbare

fluorescentie-gebaseerde sensoren voor pH, ionensterkte, uitgesloten volume, ATP/ADP en

viscositeit, die het mogelijk maken om de belangrijkste fysisch-chemische condities in de

cellen te controleren en af te stemmen.

Een van deze routes voor het genereren van ATP is door ons in detail bestudeerd. We hebben

een systeem in liposomen ontwikkeld dat externe arginine gebruikt als brandstof voor de

regeneratie van interne ATP. We hebben een van de belangrijkste eiwitten voor de regulering

van het celvolume, de ABC-transporter OpuA, in het membraan van de liposomen opgenomen

en demonstreren de fundamentele fysisch-chemische homeostase. Verhoogde osmolaliteit

(hypertonaliteit) veroorzaakt uitstroom van water en verlies van turgor, en is gevaarlijk als de

cel niet in staat is om snel zijn volume te herstellen. In het geval van een dergelijke osmotische

upshift, wordt OpuA geactiveerd door de verhoogde ionische sterkte en importeert het de

compatibele oplosstof glycine betaïne tegen grote concentratiegradiënten in, ten koste van

ATP. We hebben dus de generatie van ATP door een metabool reactienetwerk gekoppeld aan

de consumptie van ATP door een transporteiwit dat de synthetische cel in staat stelt om uit

te zetten en te reageren op osmotische veranderingen in het milieu.

Naast een blauwdruk van het systeem op globaal niveau is gedetailleerde informatie over de

afzonderlijke componenten van groot belang. Met behulp van cryo-elektronenmicroscopie

hebben we vijf hoge-resolutie structuren van de ABC-transporter OpuA in meerdere con-

formaties verkregen, die helpen bij het begrijpen van het transportmechanisme. We hebben

interessante structurele kenmerken gevonden, waaronder een raamwerk rond het eiwit en

een bindingsplaats voor de 2
e
boodschapper cyclic-di-AMP. Met behulp van biochemische

analyse laten we zien dat deze 2e boodschapper OpuA reguleert door te fungeren als een

noodrem die voorkomt dat de cel lyseert als de interne osmotische druk te hoog wordt.

Naast de 3D-structuur van OpuA hebben we informatie over de eiwitdynamiek verkregen

door gebruik te maken van single-molecule Förster resonance energy transfer (FRET). Om

smFRET-metingen mogelijk te maken, moesten twee methodologische barrières worden

doorbroken. Ten eerste hebben we OpuA van een homodimerisch in een heterodimerisch

eiwitcomplex veranderd, waardoor het mogelijk is om labels aan een specifiek protomeer
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te bevestigen. We hebben de twee identieke subeenheden verschillend gelabeld, waardoor

een sequentiële zuivering mogelijk is om de heterodimeren te zuiveren. We tonen aan dat

de activiteit behouden blijft na reconstitutie in lipide-nanodiscs. Ten tweede hebben we een

computationele methode ontwikkeld om geschikte posities voor labeling te vinden. Twee

of meer kristalstructuren kunnen worden gebruikt als invoer voor een script dat vervol-

gens systematisch alle mogelijke residuparen beoordeelt en posities uitfiltert met geschikte

toegankelijkheid en afstand voor de smFRET-metingen.
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7.3. Popular summary

What is life? A question that has been asked by many and will continue to be asked by many.

We know that a plant, an animal or a cell is alive. But what makes them alive? And where is

the boundary between alive and inanimate? How does a cell or an organism work? In this

thesis we are working on the creation of a synthetic cell, i.e. a cell built in the laboratory. If

this succeeds in a number of years, the result may be able to answer some of the pressing

questions in biology and chemistry. However, what is equally important is the path towards

this result. On this road there is a lot to learn about all the building blocks of the cell, how

these systems work together and what can go wrong.

To be able to build a synthetic cell it is good to know exactly what a cell is. All organisms

consist of cells. Sometimes they consist of a single cell, for example fungi such as yeast, or

bacteria such as the lactic acid bacterium, Lactococcus lactis, and in other cases they consist

of multiple cells, for example plants and animals. A human has between 10,000,000,000,000

and 100,000,000,000,000 cells. Cells have many functions, such as absorbing nutrients,

reacting to changes in the environment, communicating with other cells and being able to

split themselves into two (almost) equal copies.

A cell is a small compartment surrounded by a double layer of lipids, which we call the

membrane. Because the membrane is not permeable for nutrients, the cell needs systems

to transport nutrients across the membrane. In addition, the cell needs systems to convert

nutrients into usable building blocks (catalysts, named enzymes) and perform other functions

as communication and division. The machines that are used to accomplish these tasks mainly

consist of folded proteins. Proteins are long chains of different amino acids, which, depending

on the sequence and type of amino acids, fold into molecular machines. There are 20 natural

amino acids and for a protein with a length of 5 amino acids there are more than 3 million

possible sequences, a bacterial protein has an average length of 320 amino acids therefore

the amount of possible sequences is 213,598,703,592,091,008,239,502,170,616,955,211,460

,270,452,235,665,276,994,704,160,782,221,972,578,064,055,002,296,208,693,657,600,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0

00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0

00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000.

The blueprints for proteins lie on the DNA of the cell. When damage in the DNA or an error

in the production of proteins occurs, it can happen that wrong amino acids are built in. This

often leads to misfolding of the protein. Wrongly folded proteins can cause various diseases.

By modifying the DNA in the laboratory we can change the order of the amino acids and

with that the folding or function of the protein.

The protein that we study extensively in this dissertation is a membrane protein called OpuA

that is involved in regulation of the volume of the cell. Because water can diffuse through

the membrane, the volume of the cell must be accurately maintained. When the cell shrinks

because water flows out, OpuA is activated and will transport a molecule (glycine betaine)

inwards, which attracts water by means of osmosis. This restores the volume of the cell. This

transporter uses ATP, the universal energy carrier of every living cell.
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In order to better understand how OpuA works, we used electron microscopy to determine

its three-dimensional structure (or 3D-fold). We have discovered that OpuA is also regulated

by a signal molecule: cyclic-di-AMP. In the structure we see where this molecule binds to

the protein. We also placed the protein, after isolating it, back in a (synthetic) membrane to

study its function in an environment that resembles the environment in the cell membrane.

For this purpose we developed a simplified system that uses an external nutrient to regenerate

the fuel ATP on the inside of a cell (membrane).

In short, we investigated the energy supply for a synthetic cell and studied an important

transport protein that controls the volume of living cells and our synthetic cell. In the coming

years research will continue into other important proteins and methods will be optimised

with the aim of building the next generation synthetic cell in the laboratory.
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7.4. Samenvatting voor leken

Wat is leven? Een vraag die door velen is gesteld en door velen gesteld zal blijven worden. We

weten dat een plant, een dier of een cel leeft. Maar wat maakt ze levend? En waar ligt de grens

tussen levend en levenloos? Hoe werkt een cel of een organisme? In dit proefschrift werken

we aan de creatie van een synthetische cel, dat wil zeggen een cel die in het laboratorium

wordt gebouwd. Als dit over een aantal jaren lukt, kan het resultaat wellicht een aantal

prangende vragen in de biologie en de chemie beantwoorden. Maar wat even belangrijk is, is

de weg naar dit resultaat toe. Op deze weg is veel te leren over alle bouwstenen van de cel,

hoe deze systemen samenwerken en wat er mis kan gaan.

Om een synthetische cel te kunnen bouwen is het goed om te weten wat een cel precies

is. Alle organismen bestaan uit cellen. Soms bestaan ze uit één enkele cel, bijvoorbeeld

schimmels zoals gist, of bacteriën zoals de melkzuurbacterie, Lactococcus lactis, en in andere
gevallen bestaan ze uit meerdere cellen, bijvoorbeeld planten en dieren. Een mens heeft

tussen de 10.000.000.000.000 en 100.000.000.000.000 cellen. Cellen hebben vele functies,

zoals het opnemen van voedingsstoffen, het reageren op veranderingen in de omgeving, het

communiceren met andere cellen en het zich kunnen splitsen in twee (bijna) gelijke kopieën.

Een cel is een klein compartiment, omgeven door een dubbele laag lipiden, die we het

membraan noemen. Omdat het membraan niet doorlaatbaar is voor voedingsstoffen, heeft

de cel systemen nodig om voedingsstoffen over het membraan te transporteren. Daarnaast

heeft de cel systemen nodig om voedingsstoffen om te zetten in bruikbare bouwstenen

(katalysatoren, genaamd enzymen) en andere functies als communicatie en deling uit te

voeren. Demachines die worden gebruikt om deze taken uit te voeren bestaan voornamelijk uit

gevouwen eiwitten. Eiwitten zijn lange ketens van verschillende aminozuren, die afhankelijk

van de volgorde en het type van de aminozuren opvouwen tot moleculaire machines. Er zijn

20 natuurlijke aminozuren en voor een eiwit met een lengte van 5 aminozuren zijn er meer

dan 3 miljoen mogelijke sequenties, een bacterieel eiwit heeft een gemiddelde lengte van

320 aminozuren dus de hoeveelheid mogelijke sequenties is 213,598,703,592,091,008,239,5

02,170,616,955,211,460,270,452,235,665,276,994,704,160,782,221,972,578,064,055,002,

296,208,693,657,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0

00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0

00,000,000,000,000,000,000,000.

De blauwdrukken voor eiwitten liggen op het DNA van de cel. Wanneer er schade in het DNA

of een fout in de productie van eiwitten optreedt, kan het gebeuren dat er verkeerde aminozuren

zijn ingebouwd. Dit leidt vaak tot een verkeerde vouwing van het eiwit. Verkeerd gevouwen

eiwitten kunnen verschillende ziekten veroorzaken. Door het DNA in het laboratorium aan

te passen kunnen we de volgorde van de aminozuren en daarmee de vouwing of functie van

het eiwit veranderen.

Het eiwit dat we in dit proefschrift uitgebreid bestuderen is een membraaneiwit genaamd

OpuA dat betrokken is bij de regulatie van het volume van de cel. Omdat water door het

membraan kan diffunderen, moet het volume van de cel nauwkeurig worden bijgehouden.

Wanneer de cel krimpt omdat er water uitstroomt, wordt OpuA geactiveerd en zal een



7.4. Samenvatting voor leken

7

169

molecuul (glycine betaine) naar binnen worden getransporteerd, dat water aantrekt door

middel van osmose. Hierdoor wordt het volume van de cel hersteld. Deze transporteur maakt

gebruik van ATP, de universele energiedrager van elke levende cel.

Om beter te begrijpen hoe OpuA werkt, hebben we gebruik gemaakt van elektronenmicrosco-

pie om de driedimensionale structuur (of 3D-vouwing) te bepalen. We hebben ontdekt dat

OpuA ook gereguleerd wordt door een signaalmolecuul: cyclisch-di-AMP. In de structuur

zien we waar dit molecuul zich bindt aan het eiwit. Ook plaatsen we het eiwit, na isolatie,

in een (synthetisch) membraan om de functie te bestuderen in een omgeving die lijkt op de

omgeving in het celmembraan. Hiervoor hebben we een vereenvoudigd systeem ontwikkeld

dat gebruik maakt van een externe voedingsstof om de brandstof ATP te regenereren aan de

binnenkant van een cel (membraan) .

Kortom, we onderzochten de energievoorziening van een synthetische cel en bestudeerden

een belangrijk transporteiwit dat het volume van levende cellen en onze synthetische cel regelt.

De komende jaren zal het onderzoek naar andere belangrijke eiwitten worden voortgezet en

zullen de methoden worden geoptimaliseerd met als doel de volgende generatie synthetische

cellen in het laboratorium te bouwen.
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7.5. Резюме для неспециалистов
Что такое жизнь? Вопрос, который задавали и будут задавать многие. Мы знаем, что

растение, животное или клетка живы. Но что делает их живыми? И где граница меж-

ду живым и неживым? Как работает клетка или организм? В этой диссертации мы

работаем над созданием синтетической клетки, то есть клетки, построенной в лабора-

тории. Если это удастся через несколько лет, то в результате мы сможем ответить на

некоторые насущные вопросы биологии и химии. Однако не менее важным является

и путь к этому результату. На этом пути можно многое узнать обо всех строительных

блоках клетки, о том, как эти системы работают вместе и что может пойти не так.

Для того, чтобы построить синтетическую клетку, необходимо точно знать, что клетка

из себя представляет. Все организмы состоят из клеток. Иногда они состоят из одной

клетки, например, грибы, такие как дрожжи, или бактерии, такие как молочнокислые

бактерии Lactococcus lactis, а в других случаях они состоят из нескольких клеток,

например, растения и животные. Человек имеет от 10 000 000 000 до 100 000 000

000 клеток. Клетки обладают многими функциями, такими как поглощение питатель-

ных веществ, реагирование на изменения в окружающей среде, общение с другими

клетками и возможность разделить себя на две (почти) равные копии.

Клетка - это маленькое отделение, окруженное двойным слоем липидов, который

мы называем мембраной. Поскольку мембрана не проницаема для питательных ве-

ществ, клетке нужны системы для их переноса через мембрану. Кроме того, клетке

нужны системы для преобразования питательных веществ в полезные строительные

блоки (катализаторы, названные ферментами) и выполнения других функций, таких

как коммуникация и деление. Машины, которые используются для выполнения этих

задач, в основном построены из белков. Белки представляют собой длинные цепоч-

ки различных аминокислот, которые в зависимости от последовательности и типа

аминокислот складываются в пространстве в молекулярные машины. Существует 20

базовых аминокислот, которые используются для синтеза белков. Таким образом для

белка с длиной 5 аминокислот существует более 3 миллионов возможных вариаций

последовательности, а поскольку бактериальный белок имеет среднюю длину 320 ами-

нокислот, то количество возможных последовательностей составляет 213,598,703,59

2,091,008,239,502,170,616,955,211,460,270,452,235,665,276,994,704,160,782,221,972,5

78,064,055,002,296,208,693,657,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0

00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.

Информация о белке хранится в ДНК клетки. Повреждение ДНК или нарушение в

продукции белкамогут привести к встраиванию ошибочных аминокислот в цепь белка,

и в результате аминокислотная цепочка может свернуться неправильно. Неправильно

свернутые белки являются причиной различных заболеваний. Модифицируя ДНК в

лаборатории, мы можем изменить порядок аминокислот и с тем пространственную

упаковку или функцию белка.

Белок, который мы подробно изучаем в этой диссертации - это мембранный белок
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под названием OpuA, который участвует в регуляции объема клетки. Поскольку вода

может проникать через мембрану, объем клетки должен точно поддерживаться. Ко-

гда клетка сжимается из-за вытекания воды, OpuA активируется и переносит внутрь

клетки молекулу (глицин бетаин), которая притягивает воду с помощью осмоса, в ре-

зультате чего объем клетки восстанавливается. В качестве топлива OpuA использует

АТФ – универсальный энергоноситель каждой живой клетки.

Чтобы лучше понять, как работает OpuA, мы использовали электроннуюмикроскопию

для определения его трехмерной организации (структуры). Мы обнаружили, что ра-

бота OpuA также регулируется сигнальной молекулой: cyclic-di-AMP. В структуре мы

видим, где эта молекула связывается с белком.Мы также поместили белок, после того,

как его выделили, обратно в (синтетическую) мембрану для изучения его функции в

среде, напоминающей среду в клеточной мембране. Для этого мы разработали упро-

щенную систему, которая использует питательное вещество извне для регенерации

топлива АТФ внутри клетки (на внутренней стороне мембраны).

Таким образом, в рамках этой диссертации мы исследовали энергообеспечение синте-

тической клетки и изучили важный транспортный белок, который контролирует объем

живых клеток и нашей синтетической клетки. В ближайшие годы будут продолжены

исследования других важных белков и оптимизированы методы с целью создания в

лаборатории синтетической клетки следующего поколения.
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