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Nederlandse Samenvatting 

ECF transporteurs (Energy Coupling Factor) zijn een groep van membraan eiwitten en ze behoren tot 
de familie van ABC (ATP-binding cassette) importeurs. Met de hulp van de energie die vrijkomt van 
ATP hydrolyse kunnen ze substraten over de membraan transporteren1–6. De energie module van deze 
importeurs bestaat uit drie eiwitten, namelijk; twee ATPase eiwitten (vaak een heterodimer van EcfA en 
EcfA’), en een transmembraan eiwit, EcfT. De energie module werkt samen met een S-component die 
ervoor zorgt dat een substraat getransporteerd kan worden over de membraan; van de buitenkant van de 
cel naar het cytosol. Een belangrijke eigenschap van de S-componenten is dat ze een hoge affiniteit voor 
het substraat hebben met een dissociatie constante van vaak lager dan nano-molair. Hierdoor kunnen de 
S-componenten goed de substraten opvangen uit het milieu buiten de cel. De verschillende beschreven 
substraten voor ECF transporteurs zijn; wateroplosbare vitaminen (foliumzuur, riboflavine, vitamine 
B12, biotine, nicotinezuur en thiamine) en hun voorlopers, metaal ionen (bijvoorbeeld Ni2+, Co2+ en 
heem), aminozuren (tryptofaan) en een voorloper van methionine 2–5,7–14. Deze vitaminen en mineralen 
zijn essentiële micro ingrediënten van het dieet, weliswaar in zeer kleine hoeveelheden. Veel van deze 
vitaminen die essentieel zijn voor mensen zijn ook van vitaal belang voor bacteriën. 

Net zoals veel andere ABC transporteurs zijn ECF transporteurs vooral te vinden in prokaryoten. 
Met name in de Firmicutes stam (fylum) van Gram-positieve bacteriën, veel van deze bacteriën zijn 
pathogeen voor mensen15. De ECF transporteurs komen niet voor in mensen. Het feit dat ze essentiële 
rol in pathogene bacteriën vervullen, gecombineerd met dat mensen deze specifieke transporteurs niet 
hebben, maakt ze een perfect doelwit voor mogelijke nieuwe antibiotica. Hiervoor is het wel belangrijk 
om meer inzicht in de structuur en mechanisme van transport van deze eiwitten te verkrijgen. 

In deze thesis hebben we vooral naar B-type vitamine transporteurs binnen de ECF-transporteurs 
gekeken. We hebben een begin gemaakt met het ontwikkelen van antibacteriële stoffen die binden 
aan de S-component van de ECF-transporteur die thiamine transporteert, het eiwit genaamd ThiT 
(Hoofdstuk 2). Hiervoor hebben we aan de hand van bestaande structuren van ThiT nieuwe thiamine 
derivaten gegenereerd. Helaas heeft dit niet geleid tot nieuwe medicijnen met potentiële antibacteriële 
werking16–18. Om nog meer verschillende thiamine derivaten te verkrijgen is er gebruik gemaakt van 
dynamic combinatorial chemistry (DCC), zodat fragmenten kunnen groeien maar wel altijd een 
deazathiamine gedeelte bevatten. Een acylhydrazone motief diende als linker samen met een aldehyde. 
Acht hydrazides waren gekozen om een vooraf geëquilibreerde dynamische combinatie bibliotheek te 
maken van acht acylhydrazons. Om te kijken hoe goed deze stoffen binden aan ThiT is er isotherme 
titratiecalorimetrie (ITC) uitgevoerd. De binding was matig tot zwak met KD waardes in de micromolaire 
orde van grootte. 

In een in silico onderzoek hebben we de mogelijkheid om een medicijnen te maken wat aan de ECF 
transporteur voor foliumzuur bindt bestudeerd. Het eiwit wat we gebruikt hebben is genaamd ECF-
FolT2 van L. delbrueckii (PDB code 5JSZ)2 (hoofdstuk 1). Er is voor dit eiwit gekozen vanwege de 
hoge beschikbare resolutie op het moment van de start van dit onderzoek. Het in silico bestuderen van dit 
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eiwit heeft verschillende mogelijke plekken in het eiwit opgeleverd waar eventueel nieuwe medicijnen 
zouden kunnen binden. Met name in EcfT en EcfA hebben we plekken gevonden die geschikt zouden 
kunnen zijn. We hebben ook gecontroleerd dat er geen bio synthetische routes in de pathogenen (S. 
aureus, S. pneumoniae, E. faecium, E. faecalis, C. tetani, C. novyi en C. difficile) aanwezig zijn waardoor 
ze zelf foliumzuur zouden kunnen maken en dus niet afhankelijk van transport zijn. Dit is niet het geval, 
en daarom is ECF-FolT2 is zeer goed startpunt voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. 

Antibiotica en medicijnen zijn vaak kleine moleculen die binden aan bepaalde eiwitten. De moleculen 
beschreven in andere studies16–19, en in hoofdstuk 2 van deze thesis zijn ontwikkeld om aan de 
S-component ThiT van L. lactis te binden. Helaas bleken deze moleculen geen geschikte kandidaten 
voor nieuwe succesvolle antibiotica omdat de Kd waardes niet goed overeen komen met de experimentele 
waardes. De nieuwe, hoopvolle, kandidaten beschreven in hoofdstuk 1 worden verder bestudeerd in 
hoofdstuk 3. Groep II van de ECF-transporteurs is een groep waarvan de energie module verschillende 
S-componenten kan binden. Hierdoor zouden de moleculen die de energie module remmen niet alleen 
foliumzuur transport blokkeren maar ook transport van andere vitaminen dat gebruikt maakt van 
dezelfde energie module. Een gevonden mogelijke binding plek, P2, bevindt zich tussen de helixen 
van EcfT en was uitgekozen voor verder onderzoek. Als hiervoor een goede remmer wordt gevonden, 
zou de S-component geblokkeerd worden en niet meer loslaten van de energie module en vindt er geen 
transport meer plaats. In eerste instantie zijn verschillende moleculen in silico gescreend. Vervolgens 
zijn ze experimenteel getest met een radioactief gelabeld substraat. Dit heeft geresulteerd in een hoopvol 
molecuul, genaamd 1, met een IC50 van 282 μM. De potentie en gelijkenis met een medicijn van 1 heeft 
ons gemotiveerd verder naar structuur en activiteit te kijken, ook wel structure–activity relationship 
(SAR) genaamd. We hebben gekeken naar de invloed van een hydroxy-benzoëzuur op molecuul 20. 
Bovendien had dit molecuul ook een sterisch omvangrijk carbamaat en remt ECF activiteit tot wel 2 
keer zo veel als 1 (20, IC50 = 134 µM). Vervolgens hebben we ook nog naar de naftaleen ring gekeken, 
en een molecuul gesynthetiseerd met een ether link tussen de 2-hydroxy-benzoëzuur en de naftaleen 
ring. Molecuul 22 heeft een Br-vervangende naftaleen ring en een inhibitie van wel 4 keer zo sterk 
vergeleken met molecuul 1 ( IC50 = 69 µM), het is de beste remmer tot nu toe.

Naast de studies met kleine moleculen die binden aan ECF-transporteurs hebben we ook grote moleculen 
bestudeerd die kunnen binden, namelijk eiwitten genaamd nanobodies. Deze grote moleculen zijn 
kleine eiwitten en worden gemaakt door een immuunreactie in een lama. Om een nieuwe 3D structuur 
van een andere conformatie van een ECF-transporteur te vinden hebben we nanobodies gemaakt die 
binden aan ECF-PanT gereconstitueerd in liposomen (hoofdstuk 4). Een nieuwe 3D structuur van een 
andere conformatie kan bijdragen aan ons inzicht van het mechanisme van transport. We hebben 40 
unieke nanobodies gekregen, die we in 21 verschillende families hebben opgedeeld op basis van de 
sequentie in de CDR3 regio. De binding van deze nanobodies aan de ECF-transporteur was bevestigd 
met co-elutie in-gel-filtratie chromatografie experimenten. We hebben ook gekeken naar de binding van 
deze nanobodies aan andere ECF-transporteurs behalve de PanT combinatie die gebruikt was voor het 
verkrijgen van de nanobodies. ECF-FolT2 en ECF-Pdx hebben dezelfde energie module, en sommige 
nanobodies bonden ook aan deze combinaties. Vervolgens hebben we bestudeerd of deze nanobodies 
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ook de activiteit van de ECF-transporteurs verlagen, en zo hebben we nanobody 86 gevonden. Voor de 
nanobodies 69, 81 en 86 hebben we ook de binding affiniteit kunnen bepalen; KD van in de nanomolaire 
range. Bovendien hebben we ook nog een kristal structuur van nanobody 81 met ECF-PanT kunnen 
bepalen met een resolutie van 2.8 Å zoals beschreven in hoofdstuk 5. 

Het verder bestuderen en begrijpen hoe het mechanisme van ECF-transporteurs precies werkt 
kan helpen bij de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Daarom is de transport cyclus van de ECF-
transporteurs verder beschreven in hoofdstuk 5. Hier, de ongewone manier van transport van groep II 
ECF-transporteurs, die eenzelfde energie module kunnen gebruiken met verschillende S-componenten, 
was gereproduceerd in vitro, in tegenstelling tot de al beschreven in vivo methode door Henderson et al.1. 
Gebruik makend van de proteoliposomes (blaasjes van lipiden met eiwit in de lipide bilaag) proefopzet 
hebben we laten zien dat verschillende S-componenten zoals FolT2 en PanT binden en loslaten van 
dezelfde energie module. De uitwisseling van S-componenten is onderdeel van de transport cyclus, 
met name het loslaten van de S-component is belangrijk. De experimenten hebben ook laten zien dat 
FolT2 veel langzamer associeert met substraat dan PanT. Dit kan ook gezien worden in de 3D structuur, 
namelijk de kristal structuur van het complete ECF-FolT2 complex met de apo S-component in een 
naar binnen toe gekeerde toestand (net na het loslaten van substraat) heeft een andere structuur dan 
de S-component met foliumzuur gebonden, wat de langzamere binding zou kunnen verklaren. Voor 
het binden en loslaten van pantotheenzuur door PanT worden veel kleinere conformatie-veranderingen 
verwacht zoals te zien in de 3D structuren van ECF-PanT met nanobody. De binding plek in PanT is 
meer afgesloten (lussen L1 en L3 zijn niet ver verwijderd van elkaar vergeleken met FolT2). Bovendien, 
de geometrie van de apo toestand laat zien dat slechts kleine herrangschikkingen nodig zijn voor de 
binding van pantotheenzuur. 

Openstaande vragen 

In deze thesis zijn verschillende kleine moleculen beschreven die aan ECF-transporteurs kunnen binden 
in hoofdstukken 2 en 3. De moleculen van hoofdstuk 2 zijn niet hoopvol als antibiotica-kandidaten, maar 
de moleculen uit hoofdstuk 3, die juist aan de energie module binden in plaats van de S-componenten 
zijn wel hoopvol. De beste van de kleine molecuul remmers had IC50 waarde van 69 µM. Maar bio-
fysische data om de binding van dit molecuul aan de ECF-transporteur aan te tonen ontbreken nog, ook 
de precieze plek van binding is nog niet bekend. Methode die hierbij zouden kunnen helpen zijn ITC, 
spectroscopie, en 3D structuur bepaling met behulp van kristallografie of single-molecule cryo-EM 
(electronen microscopie). 

In hoofdstuk 4 hebben we relatief kleine eiwitten (nanobodies) gegenereerd die binden aan ECF-
transporteurs. Nog niet alle nanobodies zijn gekarakteriseerd. Ze zouden kunnen bijdragen aan 
fundamentele vraagstukken met betrekking tot het mechanisme van de ECF-transporteurs. Een van de 
nanobodies (Nb81) is met name veelbelovend omdat het zorgt voor complete inhibitie van transport 
van het substraat. Om het mechanisme van ECF-transporteurs beter te begrijpen zou een nieuwe 3D 
structuur van een andere conformatie waardevol zijn. De binding van Nb81 aan een ECF-transporteur 
zou kunnen helpen om ECF-transporteur in een nieuwe conformatie vast te zetten. 
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Naast de data beschreven in hoofdstuk 5, zou het ook interessant zijn om te kijken hoe ECF-
transporteurs of onderdelen hiervan bijdrage aan deformaties van de lipiden bilaag. Lipiden bilaag 
deformatie zou namelijk een cruciale rol kunnen spelen in het faciliteren van het kantelen en daardoor 
indirect de snelheid van transport. In de beschreven experimenten er is een overvloed van FolT2 eiwit 
in het ge-co-gereconstitueerde systeem (vergelijk Figuur 1 met Figuur 3a en Figuur 4). Juist deze losse 
S-componenten zouden kunnen bijdragen aan een andere kromming van de bilaag waardoor kantelen 
makkelijk zou gaan. Om te bevestigen dat pantotheenzuur binding aan PanT minder conformatie-
veranderingen veroorzaakt dan foliumzuur binding aan FolT2 zijn nieuwe 3D structuren nodig. Dit zou 
gedaan kunnen worden met PanT eiwit in kristallografie structuur bepalingen. 

Als laatste is er nog een heel belangrijke vraag over hoe het transport mechanisme van ECF-transporteurs 
precies werkt. Meer experimenteel werk is nodig om hier achter te komen. Nieuwe 3D structure hebben 
hier een grote rol in, deze 3D structuren zouden bijvoorbeeld nieuwe conformaties kunnen laten zien, 
bijvoorbeeld de naar buiten toe open toestand, het energie module alleen (zonder S-component), of het 
hele complex maar dan met de de twee ATPases in gesloten toestand. 
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