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Notes 

SAMENVATTING VOOR DE LEEK 

 

 

Bacteriën, zoals Escherichia coli, zijn omsloten door twee membranen, de binnen- en 

de buitenmembraan (figuur 1). De binnenmembraan omsluit het cytoplasma van 

de cel, terwijl de buitenmembraan hier om heen zit om een extra bescherming voor 

de cel te geven. In het cytoplasma is het DNA opgeslagen en worden eiwitten 

aangemaakt. In het gebied tussen de twee membranen ligt het periplasma. 30% van 

alle eiwitten geproduceerd door E. coli zijn in de membraan te vinden. Zij 

verrichten essentiële functies binnen de cel, zoals cellulaire ademhaling (de manier 

waarop de cel energie kan vrijmaken uit de verbranding van voedingstoffen), cel-

tot-cel-communicatie en de opname en uitscheiding van ionen, suikers en andere 

moleculen. De binnenmembraan bestaat uit een lipide laag. Lipiden zijn 

opgebouwd uit een hydrofiele (in water oplosbare) kop en een hydrofobe (niet in 

water oplosbare) staart. Een schematische weergave hiervan is te zien in figuur 2. 

Deze lipiden organiseren zich in een zogenaamde lipide bilaag die er voor zorgt 

dat grote ionen en moleculen de cel niet kunnen binnendringen en dat het 

binnenste van de cel gescheiden blijft van zijn omgeving. Eiwitten die in deze 

membraan zitten, bevatten hydrofobe gedeeltes die door hydrofiele gedeeltes aan 

elkaar gebonden zijn. Deze worden ook wel loops genoemd. De hydrofobe 

gedeeltes worden transmembraan segmenten (TMSs) genoemd, omdat zij door de 

membraan gaan. Op deze manier worden de eiwitten zowel aan het cytoplasma als 

aan het periplasma blootgesteld (figuur 2). Eiwitten worden in het cytoplasma 

geproduceerd, waarna ze vervolgens in de binnenmembraan geplaatst moeten 

worden. Dit is geen spontane reactie, maar dit wordt uitgevoerd door een 

membraaneiwit-complex, het Sec translocase. Dit eiwitcomplex bestaat uit drie 

Figuur 1.  Een bacteriële cel 
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membraaneiwitten, namelijk SecY, SecE en SecG eiwitten. Daarnaast zijn er een 

aantal andere membraaneiwitten die samenwerken met het Sec translocase. Dit zijn 

YidC, SecD, SecF en YajC (figuur 3). De rol die deze bijbehorende eiwitten spelen 

in membraaneiwit insertie, oftewel membraaneiwit biogenese, wordt in dit 

proefschrift behandeld. 

 

Veel van de eiwitten die betrokken zijn bij membraaneiwit biogenese, zijn 

essentieel voor de cel om te overleven. Daarom is het niet mogelijk om die eiwitten 

te verwijderen zonder de cel te doden. Om dit probleem te omzeilen, worden 

zogenaamde depletie stammen gebruikt. Zo kan de hoeveelheid van het essentiële 

eiwit langzaam verminderd worden en kan het effect van de afwezigheid van het 

betreffende eiwit worden onderzocht. Het elimineren van een eiwit, of in dit geval 

het elimineren van zoveel als mogelijk zonder de cel te doden, en het onderzoeken 

van de veranderingen die optreden, is een bruikbare manier om de rol van een 

eiwit te achterhalen. Deze aanpak wordt in hoofdstuk 2, 3 en 6 van dit proefschrift 

toegepast om de rol van YidC en van SecDFYajC in membraaneiwit biogenese te 

onderzoeken. Hiervoor wordt het effect van depletie van de bovengenoemde 

eiwitten op de niveaus van andere eiwitten in de cel onderzocht. Onderzoek naar 

Figuur 2.  De binnenmembraan van E. coli 

Figuur 3.  Het Sec translocase 



 215 

Samenvatting 

de veranderingen in niveaus van eiwitten wordt proteomics genoemd. 

 

In hoofdstuk 2 en 3 worden de effecten van YidC depletie op de cel onderzocht. 

YidC is een interessant eiwit, omdat het tot een familie van eiwitten behoort die 

aanwezig zijn in alle levensvormen – van bacterie tot mens. Eiwitten uit één familie 

hebben een vergelijkbare structuur en functie. Daarom kunnen studies aan één lid 

van de familie vaak ook nadere inzichten geven over de functies van andere leden. 

YidC eiwitten hebben een specifieke functie in de membraaneiwit biogenese van 

eiwitten die bij cellulaire ademhaling betrokken zijn, bijvoorbeeld het F1Fo ATP 

synthese, die door de cel gebruikt wordt om ATP te maken (de manier waarop de 

cel energie opslaat) en cytochrome oxidases, die belangrijk zijn voor de ademhaling 

met zuurstof. In bacteriën kan YidC zelfstandig functioneren bij de insertie van 

kleine membraaneiwitten, of samenwerken met het Sec translocase bij de insertie 

van membraaneiwitten met een groot aantal transmembraansegmenten. Het wordt 

aangenomen dat YidC samenwerkt met de Sec translocase in het vrijlaten van 

TMSs in de lipide laag van de membraan. Waarom sommige TMSs YidC nodig 

hebben om de lipide laag binnen te komen, en andere niet, is onduidelijk. 

E. coli is een bacterie die zowel met als zonder zuurstof kan groeien. Afhankelijk 

van de beschikbaarheid van zuurstof worden verschillende eiwitten door de cel 

geproduceerd om ervoor te zorgen dat de cel ATP kan blijven maken en zodoende 

kan blijven groeien. Veel van dit soort eiwitten zijn membraaneiwitten. In plaats 

van zuurstof kan E. coli nitraat en fumaraat voor ademhaling gebruiken. Hiervoor, 

worden zowel de nitraat reductase en fumaraat reductase eiwitcomplexen alswel 

het NADH dehydrogenase I eiwit geproduceerd. Na depletie van YidC wordt de 

activiteit en het niveau in de binnenmembraan van deze 3 eiwitcomplexen 

gemeten. De afwezigheid van YidC had een verlaging van de activiteit van alle 

drie de complexen tot gevolg. Dit suggereert dat YidC betrokken is bij de 

membraaneiwit biogenese van deze 3 eiwitcomplexen. 

 

Het effect van YidC depletie is daarom verder onderzocht door de veranderingen 

te meten in alle binnenmembraaneiwitten die E. coli produceert in aanwezigheid 

(aerobe) of afwezigheid (anaerobe) van zuurstof. Dit wordt in hoofdstuk 3 

beschreven. De studie en identificatie van membraaneiwitten kan lastig zijn, omdat 

ze hydrofoob zijn. Door verbeteringen van standaard proteomics technieken zijn 

meer dan honderd binnenmembraaneiwitten geïdentificeerd en hun relatieve 

niveaus in de membraan vastgesteld. Dit is een grote vooruitgang in het proteomics 
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onderzoek naar membraaneiwitten. De depletie van YidC heeft voor de meeste 

membraaneiwitten geen negatief effect. Er zijn echter een aantal membraaneiwitten 

waarvan de niveaus wel omlaag ging als gevolg van YidC depletie. Dit betreft 

ondermeer verschillende transporteiwitten. Zonder YidC produceren de cellen ook 

een groot aantal eiwitten die nodig zijn onder stressomstandigheden. Hieruit blijkt 

dat alhoewel er maar een klein aantal eiwitten door YidC depletie negatief 

beïnvloed wordt, er eiwitten lijken te ontstaan die onjuist gevouwen zijn. Deze zijn 

aanwezig in de binnenmembranen en in het cytoplasma. De opeenhoping van 

eiwitten in het cytoplasma geeft aan dat het Sec translocase niet optimaal 

functioneert zonder YidC. 

 

De data gepresenteerd in hoofdstuk 2 en 3, hebben geresulteerd in een lijst van 

eiwitten die YidC mogelijk nodig hebben voor membraaneiwit biogenese. Dit is 

verder in vitro onderzocht en wordt in hoofdstuk 4 beschreven. Om de exacte 

vereisten van een eiwit voor membraaneiwit biogenese te onderzoeken, is het vaak 

nuttig om de proeven buiten de cel (in vitro) uit te voeren. Hiervoor worden de 

eiwitten op een synthetische manier geproduceerd en membranen toegevoegd aan 

de reactie. Door de inhoud van de membranen te variëren, kan worden vastgesteld 

hoe een eiwit in de membraan geïntegreerd wordt. Dit soort proeven zijn 

uitgevoerd op de kleinste subeenheid van de NADH dehydrogenase I, NuoK. Het 

NADH dehydrogenase I eiwit complex bestaat uit 13 subeenheden, genaamd 

NuoA tot en met NuoN. Geconstateerd is dat NuoK door de Sec translocase 

geïntegreerd wordt, maar alleen bij aanwezigheid van YidC. Dit geldt ook voor 

subeenheid a van de cytochrome o oxidase van E. coli (CyoA). Het is onbekend 

waarom deze eiwitten YidC nodig hebben en niet alleen het Sec translocase. Om 

dit te kunnen vaststellen, is de aminozuursamenstelling van de NuoK gemuteerd. 

NuoK heeft twee negatieve ladingen in het tweede en derde TMSs. Alhoewel de 

aanwezigheid van negatieve ladingen in de lipide membraan energetisch gezien 

ongunstig is, zijn die ladingen belangrijk voor het functioneren van NuoK. Als een 

van de negatieve ladingen in een positieve lading wordt veranderd, is het mutante 

eiwit nog steeds afhankelijk van zowel het Sec translocase als YidC voor insertie. 

Maar als beide negatieve ladingen vervangen worden door een positieve lading, is 

YidC niet meer nodig voor insertie van het mutante eiwit. Dit mutante eiwit kan 

door het Sec translocase alleen geïntegreerd worden in de binnenmembraan. Dit 

suggereert dat YidC het Sec translocase assisteert in de insertie van TMSs, die 

minder hydrofoob zijn en negatieve ladingen bevatten.  
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Zoals in hoofdstuk 4 beschreven is het mogelijk om eiwitten buiten de cel te 

produceren. Het is daarom interessant om te weten of membraaneiwitten niet 

alleen in vitro geproduceerd kunnen worden, maar of deze in synthetische 

membranen (liposomen) geïntegreerd kunnen worden, de juiste structuur 

aannemen en net zoals een eiwit in de cel functioneren (in vitro). Indien we over 

deze kennis beschikken, zal dit ervoor zorgen dat grote hoeveelheden eiwitten 

buiten de cel geproduceerd kunnen worden voor verder onderzoek,. Dit is met 

name van belang voor de gevallen waarin het niet tot nauwelijks mogelijk is om 

eiwit in de cel te produceren. Dit is onderzocht door gebruik te maken van het ion 

kanaal MscL en wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Het is eerder aangetoond dat 

YidC depletie een daling in het niveau van MscL in de membraan van E. coli 

veroorzaakt. Door dezelfde in vitro technieken uit hoofdstuk 4 toe te passen, wordt 

aangetoond dat YidC zelfstandig MscL in de membraan kan inbrengen. Bovendien 

vormt het, als MscL in de membraan is geïntegreerd, een eiwit complex van 5 

MscL subeenheden. Het tot stand komen van dit complex is niet afhankelijk van 

YidC of enig ander membraaneiwit. Aangezien MscL een ion kanaal is (dat wil 

zeggen het laat ionen door de binnenmembraan gaan), is het mogelijk om te meten 

of de eiwit complexen die in vitro gemaakt zijn ook functioneel zijn. De MscL 

complexen geproduceerd in vitro bleken inderdaad actieve ion kanalen te zijn. Dit 

wijst erop dat de productie van membraaneiwitten buiten de cel mogelijk is en dit 

kan onderzoek naar zulke eiwitten ondersteunen. 

 

Zoals eerder aangegeven, gaat het Sec translocase niet alleen een verbinding aan 

met YidC maar ook met de eiwitten SecDFYajC. Het is nog onduidelijk welke 

functies deze eiwitten hebben in membraaneiwit biogenese. Het effect van 

SecDFYajC depletie op eiwitten van de binnenmembraan, periplasma en 

buitenmembraan is onderzocht. Het Sec translocase is niet alleen bij de insertie van 

membraaneiwitten in de binnenmembraan betrokken, maar kan ook eiwitten 

transporteren door de binnenmembraan. Dit proces heet eiwittranslocatie (figuur 

3) en aangenomen wordt dat SecDFYajC een bijbehorende rol speelt in dit proces. 

Zoals in hoofdstuk 2 en 3 is ook hier een proteomics aanpak gebruikt. Na SecDFYajC 

depletie zijn er geen veranderingen in de niveaus van membraaneiwitten 

opgemerkt. Maar de niveaus van één eiwit, PspA, stegen enorm. Dit eiwit helpt de 

cel om te kunnen gaan met stressomstandigheden. Daarnaast bleek dat er na 

SecDFYajC depletie accumulatie van eiwitten in het cytoplasma plaatsvindt. Vier 
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van de eiwitten die zich hebben opgehoopt in het cytoplasma, zijn de 

buitenmembraaneiwitten OmpA, OmpC, OmpF en OmpX. De vereisten voor 

eiwittranslocatie van OmpA en OmpX zijn daarom verder in vitro onderzocht. De 

translocatie van OmpA wordt gestimuleerd in het geval dat SecDFYajC aanwezig 

is. OmpX heeft echter alleen het Sec translocase nodig. Het is onduidelijk waarom 

SecDFYajC een rol speelt in de translocatie van het ene maar niet van het andere 

eiwit. 

 

De doelstelling van dit onderzoek is de rol die YidC en SecDFYajC spelen in 

membraaneiwit biogenese nader te onderzoeken. Door gebruik van NuoK, is 

aangetoond dat dit eiwit, YidC, een specifieke rol speelt in de insertie van 

negatieve ladingen in de membraan (figuur 4). Terwijl andere YidC eiwitten in 

gisten, planten en mensen alleen een rol spelen in de membraaneiwit biogenese 

van cellulaire ademhaling, geldt dit niet voor E. coli. In dit proefschrift is 

aangetoond dat MscL, een ion kanaal, enkel door YidC in de membraan 

geïntegreerd wordt. Daarnaast is aangetoond dat de maltose suiker transporter 

YidC nodig heeft voor het correct vouwen in de membraan. Dus, hoewel YidC in E. 

coli betrokken is bij de membraaneiwit biogenese van ademhalingseiwitten, is het 

ook nodig voor de insertie en het vouwen van andere binnenmembraaneiwitten. 

Dit duidt een verschil aan in de rol die YidC in E. coli speelt vergeleken met 

verwante eiwitten in hogere organismes. 

Figuur 4.  YidC speelt een rol in de insertie van negatieve ladingen in de membraan  
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