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Hoofdstuk 8

Nederlandse samenvatting
voor geı̈ntereseerden buiten dit
vakgebied

Alle levende wezens zijn opgebouwd uit cellen. Het menselijk lichaam heeft er
∼1014 oftewel rond de 100 biljoen, terwijl bacteriën slechts uit één cel bestaan. Alle
cellen zijn omgeven door een membraan, dat de inhoud van de cel scheidt van
de omgeving. In de cel zit onder andere DNA (DesoxiriboNucleineZuur, Zuur is
Acid in het Engels, vandaar DNA). Het DNA bevat alle genetische informatie, en
is te zien als een bouwplan van de cel. In het DNA liggen genen die coderen voor
eiwitten. Deze informatie wordt van het DNA afgelezen en, via RNA (RiboNuclei-
neZuur), omgezet in de synthese van eiwitten.

In de cel zitten enorm veel eiwitten die allerlei verschillende taken uitvoeren. Ze
zorgen bijvoorbeeld voor de structuur van de cel, het aflezen en vertalen van de
genetische informatie op het DNA, ze reageren op signalen van buiten of binnen
de cel en breken stoffen af en bouwen stoffen op. Veel van deze eiwitten werken
samen in een complex van meerdere eiwitten om een specifieke taak uit te voeren.

Elke cel moet, om te kunnen overleven, stoffen opnemen uit de omgeving en andere
(afval-)stoffen uitscheiden naar het externe milieu. Sommige stoffen (zoals bijvoor-
beeld zuurstof) kunnen door het membraan heen bewegen (diffunderen), maar
voor de meeste stoffen gaat dit te langzaam. Daarom zijn er in het membraan ook
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Figuur 8.1. Elke cel is omgeven door een membraan dat de binnenkant scheidt van de omgeving.
Een cel is eigenlijk een klein fabriekje waarin allerlei stoffen worden opgebouwd en andere stoffen
weer worden afgebroken. Om te kunnen functioneren moet een cel stoffen opnemen uit de omgeving
en stoffen kunnen uitscheiden. Sommige stoffen kunnen zelf door het membraan bewegen, maar
meestal gaan ze door het membraan met behulp van een transport eiwit. Transport eiwitten werken
als importeur en/of als exporteur.

allerlei eiwitten aanwezig om stoffen naar binnen of naar buiten te transporteren.

Er zijn eiwitten die een kanaaltje vormen om een bepaalde stof naar binnen of
buiten te laten stromen. Er zijn ook eiwitten die werken als een sluis om een stof
(of meerdere stoffen) van de ene kant van het membraan naar de andere kant te
transporteren (figuur 8.2).

Sommige van deze transport eiwitten pompen actief een stof door het membraan.
In dit proefschrift is de rol van een soort eiwit-pomp beschreven die in bacteriële
cellen vitamines van buiten naar binnen pompt. Deze pomp behoort tot een
grote, bekende groep eiwit-pompen die ATP (AdenosineTriFosfaat, of in het engels
AdenosineTriPhosphate) gebruiken als energie (figuur 8.3). ATP wordt daarbij
omgezet in ADP en Pi (AdenosineDiFosfaat en anorganisch fosfaat, of in het engels
AdenosineDiPhosphate + Inorganic Phosphate). De chemische energie die daarbij
vrijkomt wordt omgezet in bewegingsenergie. Deze omzetting van energie kan
vergeleken worden met een stoomlocomotief, waarbij de energie die vrijkomt bij de
verbranding van steenkool wordt omgezet in bewegingsenergie. ATP afhankelijke
eiwit-pompen (ATP-Binding Casette transporters) zijn opgebouwd uit verschei-
dene eiwitten die samenwerken.

Binnen deze eiwit-pomp familie zijn verschillende groepen. Er waren twee groepen
bekend die stoffen de cel in kunnen transporteren (importeur/invoerder), en één
groep die stoffen de cel uit kan transporteren (exporteur). Samen met andere onder-
zoeksgroepen hebben wij echter aangetoond dat er nog een groep van importeurs
is, het ECF-type (Energy Coupling Factor), en het is deze groep die is onderzocht.
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Figuur 8.2. Transport. Een eiwit kan voor transport door het membraan zorgen door een kanaal
te vormen door het membraan (de dijk in A). Eiwitten kunnen stoffen van een hogere naar een lagere
concentratie laten stromen (passief transport, A) of kunnen stoffen aktief de cel in of uit pompen van
een lagere naar een hogere concentratie (aktief transport, B). Voor aktief transport is energie nodig (in
voorbeeld B geleverd door de wind). Naast eiwitten die werken via het kanaal-mechanisme (A, dit
zijn alleen passieve transporters), zijn er ook veel eiwitten die werken via een sluis-mechanisme (C1-3).
Deze binden een stof aan een kant van het membraan, ondergaan een conformationele verandering en
laten de stof weer los aan de andere kant. Net als een sluis die eerst aan een kant open is en vanaf
daar boten inlaat, dan aan allebei de kanten dicht is en dan de sluisdeur aan de andere kant open
doet en de boten eruit laat. Doordat het eiwit (net als in een sluis) nooit naar twee kanten tegelijk
open is, kan de binnenkant van de cel gescheiden blijven van de buitenkant. Het sluismechanisme kan
beide kanten op werken en stoffen van een hogere naar een lagere concentratie laten stromen (passief
transport) of van een lagere naar een hogere concentratie pompen (actief transport). Sommige sluis-
eiwitten transporteren een stof de ene kant op en tegelijkertijd een andere stof de andere kant op.

Anders dan bij de andere importeurs is er bij het ECF-type geen extra eiwit aanwe-
zig aan de buitenkant van het membraan voor de binding van de te vervoeren stof
(figuur 8.4). In plaats daarvan is in het ECF-type één van de twee eiwitten die in
het membraan zitten (deze zijn aanwezig in alle groepen) gespecialiseerd om de te
transporteren stof met een zeer hoge affiniteit te binden. Het andere bijzondere aan
dit ECF-type is dat één algemene energie-module (zie onder) met veel verschillende
eiwitten kan samenwerken die ieder een andere stof binden om al die verschillende
stoffen te transporteren.

In het ECF-type is er een energie-module, die is opgebouwd uit drie eiwitten
(in figuur 8.4b: beide NBDs in rood en de paarse TMD). Deze module bindt de
ATP en zet het om in ADP en Pi waarbij de energie vrijkomt (figuur 8.5: de
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Figuur 8.3. ATP-Binding Casette (ABC) importeurs zijn ATP afhankelijke eiwitten die stoffen de
cel in pompen door het celmembraan. De energie die nodig is voor transport komt van de omzetting
van ATP naar ADP en Pi . Ter vergelijking de man in de tekening moet eten om energie te hebben om de
pomp te kunnen bedienen.

locomotief). Deze energie-module werkt weer met andere eiwitten samen, die de
stof die door het membraan moet worden getransporteerd, binden. Deze eiwitten
heten S-componenten en kunnen allerlei verschillende stoffen binden (figuur 8.5:
de wagons, figuur 8.4b: de oranje TMD). De S-componenten die in dit proefschrift
beschreven staan, binden vitamines. De energie-module kan met verschillende S-
componenten samenwerken om verschillende soorten vitamines te transporteren,
maar telkens maar met één S-component tegelijk.

8.1 Inhoud van mijn proefschrift

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift beschrijf ik de verschillende soorten
transport-eiwitten en dan met name de specifieke groep eiwit-pompen, die worden
aangedreven door ATP, de ABC (ATP-Binding Cassette) transporters.

In hoofdstuk twee is de ontdekking van ECF-type importeurs beschreven. Hier
wordt voorspeld waar ze voorkomen en wat voor stoffen ze waarschijnlijk zullen
transporteren. Deze voorspellingen zijn gedaan aan de hand van een analyse van
de genetische informatie (het DNA) van veel verschillende soorten ééncelligen.
Voor enkele van deze voorspellingen is getest of ze kloppen om te laten zien dat
de analyses betrouwbaar zijn.
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Figuur 8.4. Eiwit-pompen die behoren tot de grote, bekende groep eiwit-pompen die ATP
gebruiken als energie (ABC transporters, ABC = ATP-Binding Cassette). Alle ABC transporters
hebben twee eiwitten die in het membraan zitten (TMD, TransMembraanDomein) en twee eiwitten
binnenin de cel die de ATP binden en omzetten in ADP+Pi (NBD = Nucleotide-Bindende Domein). De
eiwitten in de cel (NBDs) zetten chemische energie om naar bewegingsenergie. De twee eiwitten in
het membraan (TMDs) vormen de sluis waardoor de stof getransporteerd wordt. In figuur A de twee
eerder gevonden groepen importeurs die beide gebruik maken van een extra eiwit aan de buitenkant
van het membraan om de stof die getransporteerd moet worden (aangeduid als een zwarte bal) te
binden. Dit extra eiwit heet SBP, wat staat voor Substraat-Bindend Eiwit (in het Engels Substrate-
Binding Protein). In B is de importeur getekend van het ECF-type dat in dit proefschrift beschreven
staat en die geen gebruik maakt van zo’n extra eiwit. In plaats daarvan is één van de twee eiwitten in
het membraan gespecialiseerd om het substraat met hoge affiniteit te binden. Dit eiwit (in oranje) heet de
S-component. De overige eiwitten (in paars en rood) worden de energie-module genoemd in het ECF-
type transport eiwitten. In veel gevallen kan dezelfde energie-module samenwerken met verschillende
S-componenten, maar dat kan maar met één tegelijk.

Figuur 8.5. Het ECF-type transporter werkt met een energie-module (de locomotief) die gebruikt
kan worden door verschillende S-componenten (wagons) die ieder een eigen soort stof binden.
De energie-module (locomotief) kan samen met één S-component (wagon), één soort stof door het
membraan transporteren. Welke stof dat is hangt af van de S-component die specifiek één stof met
hoge affiniteit bindt. Vervolgens kan dezelfde energie-module in een nieuwe ronde met een andere
S-component samenwerken om een andere stof te vervoeren.
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In hoofdstuk drie laat ik zien dat in een specifieke bacterie (Lactococcus lactis,
een bacterie die onder andere wordt gebruikt in de productie van kaas) er acht
verschillende S-componenten (figuur 8.5, wagons) zijn die allemaal met dezelfde
energie-module (figuur 8.5, locomotief) kunnen samenwerken. Deze complexen
van samenwerkende eiwitten zijn gezuiverd en er is aangetoond dat er van elk
eiwit één exemplaar aanwezig is. Vervolgens hebben we twee van deze com-
plexen (die beide bestaan uit dezelfde energie-module maar met verschillende S-
componenten) teruggezet in een membraan en laten zien dat deze twee complexen,
twee verschillende vitamines transporteren als er ATP (de energiebron voor trans-
port, zie figuur 8.3) aanwezig is.

De structuur van een S-component dat biotine (ook wel vitamine H of vitamine
B8 genoemd) bindt, is bepaald en beschreven in hoofdstuk vier. De S-component
bindt biotine met hoge affiniteit, maar kan biotine niet transporteren zonder de
energie-module.

In hoofdstuk 5 laten we zien dat verschillende S-componenten met elkaar kunnen
concurreren om hun stof samen met de energie-module te kunnen transporteren,
als de energie-module maar in een beperkte mate beschikbaar is.

Hoofdstuk 6 is een beschrijving van verscheidene overige eigenschappen van deze
eiwit-complexen die ik heb bestudeerd. In dit hoofdstuk bespreek ik ook de
problemen die er waren.

In hoofdstuk 7 geef ik een samenvatting van de resultaten, stel ik een mogelijk
transport-mechanisme voor voor deze groep eiwit-pompen en bediscussieer ik
de tegenstellingen en discussies die er zijn in/over de resultaten, modellen en
voorspellingen van verschillende onderzoeksgroepen.
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8.2 Toepasbaarheid van het onderzoek

De ECF-type transport eiwitten komen alleen maar voor in ééncelligen (in bacteriën
en Archaea). Ze komen veelvuldig voor in pathogene bacteriën (dit zijn bacteriën
die voor ziektes zorgen). Voor sommige bacteriën is aangetoond dat ze niet kunnen
overleven zonder de energie-module. In de toekomst zouden onderzoeksgroepen
dus kunnen proberen antibiotica te maken die de functie van de energie-module
verstoren. Om dit effectief te kunnen doen is informatie nodig over de structuur, de
functie en het mechanisme van deze transport eiwitten. Met het onderzoek tijdens
mijn PhD, beschreven in dit proefschrift, heb ik hier aan meegewerkt. Omdat
bacteriën steeds sneller resistent worden tegen de antibiotica die nu voorhanden
zijn, wordt het in de toekomst heel belangrijk om nieuwe soorten antibiotica te
ontwerpen en op de markt te brengen.




