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Samenvatting voor ingewijden

MICROBIOLOGIE (eng. Microbology, figuur 1)

Microbiologen bestuderen relatief simpele levensvormen zoals bacteriën en gisten. De 
grondslagen voor de microbiologie werden in de 17de eeuw gelegd door de Nederlandse 
handelaar annex wetenschapper Antony van Leeuwenhoek, die als eerste met een zelfgemaakte 
microscoop microscopisch kleine ééncellige organismen waarnam en ze beschreef onder de 
noemer animalcules. Deze organismen, die over de hele aarde voorkomen en een onmisbare rol 
spelen in de natuur, staan tegenwoordig bekend als microorganismen. Microorganismen zijn niet 
alleen verantwoordelijk voor de kringloop van  voedingsstoffen zoals stikstof en zwavel, maar 
veroorzaken ook voor diverse infectieziekten. Vanwege hun relatief simpele opbouw worden 
microorganismen vaak gebruikt om fundamentele biologische processen op moleculair niveau te 
bestuderen, in een tak van wetenschap die “moleculaire microbiologie” genoemd wordt.
Het onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift is verricht aan de bacterie Escherichia 
coli (E.coli). Bacteriën zijn ééncelligen, en bestaan uit niet veel meer dan een waterige massa 
(cytoplasma, eng. cytoplasm) die omgeven wordt door een membraan (eng. membrane) van 
lipiden (vetzuren). Deze cytoplasmatische membraan dient onder andere om voedingsstoffen, 
eiwitten en andere essentiële componenten voor de cel te behouden. Daarnaast bevat E. coli een 
tweede (buiten-)membraan die voornamelijk als bescherming dient tegen de buitenwereld. Het 
erfelijk materiaal (DNA) van E. coli bevindt zich in het cytoplasma in een compacte vorm die 
nucleoid genoemd wordt.    

MOLECULEN (eng. molecules, figuur 2)

Alle biologische cellen zijn opgebouwd uit vier verschillende soorten moleculen: nucleïnezuren 
(eng. nucleic acids), aminozuren (eng. amino acids), suikers (eng. sugars) en lipiden (eng. 
lipids). Nucleïnezuren worden gebruikt om informatie op te slaan over de exacte opbouw en 
eigenschappen van de cel. Aminozuren worden gebruikt als bouwstenen voor de eiwitten, de 
“werkpaarden” van de cel die alle essentiële (bio-)chemische processen uitvoeren. Suikers worden 
voornamelijk gebruikt als directe voedingsbron (eng. food). Lipiden dienen onder andere als 
energie opslag (eng. storage). Lipiden lossen net als oliën en vetten slecht op in water en door die 
eigenschap kunnen ze waterafstotende membranen vormen die twee cellulaire compartimenten 
van elkaar kunnen scheiden.

Alle erfelijke informatie van een cel ligt opgeslagen in het nucleïnezuur DNA (deoxyribonucleic 
acid), een lang spiraalvormige molecuul dat bestaat uit twee afzonderlijke inelkaar gedraaide 
strengen. DNA is opgebouwd uit vier verschillende bouwstenen, de nucleotiden ATP, TTP, GTP 
en CTP. De volgorde waarin miljoenen van deze nucleotiden gerangschikt zijn bepaalt de inhoud 
van de erfelijke informatie. Voordat deze informatie echter gebruikt kan worden, moet het DNA 
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eerst “herschreven” worden in het enkelstrengs nucleïnezuur RNA (ribonucleic acid) dat net als 
DNA is opgebouwd uit vier verschillende nucleotiden. Het RNA wordt vervolgens “vertaald” in 
eiwitten, eveneens lange en sliertvormig moleculen, die bestaan uit 20 verschillende bouwstenen 
(aminozuren) in plaats van vier. Een van de grootste doorbraken in de 20ste eeuw was het 
ophelderen van de genetische code: drie opeenvolgende nucleotiden in DNA/RNA blijken te 
coderen voor één aminozuur in een eiwit. DNA kan vergeleken worden met een soort kookboek 
waarin alle mogelijke recepten opgeslagen liggen RNA is dan vergelijkbaar met een kopie van 
een enkel recept uit dat kookboek. Afhankelijk van de informatie (eng. transfer of information) 
in het oorspronkelijke recept en dus de kopie wordt een eiwit gebouwd. 
Eiwitten vervullen veel verschillende functies binnen de cel, zoals het laten verlopen van (bio-
)chemische reacties (enzymen), het geven van stabiliteit en houvast voor gerichte beweging van 
moleculen binnen de cel (cytoskelet), communicatie tussen afzonderlijke cellen en het coordineren 
van de celdeling. Kortom, alle processen die nodig zijn om de cel in leven houden. 
Eiwitten worden gemaakt in het cytoplasma, door een grote complexe “machine” die de 
nucleotiden-taal van het RNA vertaalt in de aminozuur-taal van eiwitten. Na de synthese 
worden de aanvankelijk sliertvormige eiwitten “opgevouwen” (eng. folded ) in een compacte en 
specifieke drie-dimensionale structuur, die nodig is om de betreffende functie uit te voeren. Deze 
structuur wordt “natief” genoemd (eng. native protein). 

EIWIT TRANSPORT (eng. protein transport, figuur 3)

Niet alle eiwitten blijven na hun synthese in het cytoplasma. In bacteriën bijvoorbeeld functioneert 
ongeveer 30% van de eiwitten buiten het cytoplasma, en deze moeten dus allemaal in ieder geval 
de cytoplasmatische membraan passeren om op hun plaats van bestemming te komen. Omdat 
membranen niet doorlaatbaar zijn voor eiwitten bevinden zich in elke membraan specifieke 
transport systemen die “translocases” genoemd worden. Deze translocases, die overigens ook 
zijn opgebouwd uit eiwitten, bestaan doorgaans uit twee componenten: een kanaal eiwit in de 
membraan zelf en een motor eiwit dat aan dat kanaal eiwit bindt. Het motor eiwit levert de 
drijvende kracht die nodig is om de te transporteren eiwitten (substraten) in een ongevouwen 
toestand door het nauwe translocatie kanaal heen te duwen. Herkenning van de substraten vindt 
plaats door de signaal sequentie; een soort mini-eiwitje (adreslabel)dat zich meestal aan het begin 
van de eiwitketen van het substraat bevindt. In complexe cellen met meerdere membraansystemen 
bestaan er verschillende soorten signaal sequenties, één voor elke bestemming.  
Er bestaan twee verschillende modellen voor de manier waarop eiwitten een translocase kanaal 
passeren: het actieve en het passieve model. Volgens het eerste model wordt het substraat actief 
geduwd of getrokken (eng. pushing) door het motor eiwit. Volgens het tweede model beweegt 
het substraat zich passief (doormiddel van diffusie) het kanaal in en voorkomt het motor eiwit 
terugkeer van het substraat door het vast te houden (eng. trapping), met als resultaat dat het 
substraat uiteindelijk ook volledig getransporteerd wordt. In beide modellen verbruikt het motor 
eiwit ATP, het universele brandstofmolecuul dat gebruikt wordt in elke biologische cel. Door 
een ATP molecuul te splitsen in ADP en een fosfaat molecuul komt energie vrij die het motor 
eiwit kan gebruiken om mechanische arbeid te verrichten. Dit proces is vergelijkbaar met het 
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aandrijven van bijvoorbeeld wielen aan een auto door het verbranden van benzine, en aan deze 
eigenschap danken “motor” eiwitten dan ook hun naam. 

SEC TRANSLOCASE (eng. Sec translocase, figuur 4)

De meeste eiwitten worden over de cytoplasmatische membraan van bacteriën getransporteerd 
door het Sec (secretie) translocase. Het kanaal van het Sec translocase wordt gevormd door de 
drie eiwitten SecY, SecE en SecG (het SecYEG complex), het bijbehorende motor eiwit is SecA. 
Direct nadat Sec substraten gemaakt zijn door het ribosoom worden ze “gevangen” door het 
chaperone eiwit SecB. De functie van SecB is tweeledig: het voorkomt vouwing van de substraten 
en het brengt ze versneld naar het motor eiwit SecA. Het voordeel hiervan is dat de Sec substraten 
nauwelijks tijd krijgen om te vouwen, hetgeen transport door de Sec translocase vergemakkelijkt. 
Het transport proces wordt vervolgens in gang gezet wanneer SecA één ATP molecuul bindt en 
splitst. Daarna kan het transport zowel gedreven worden door verdere ATP verbruik als door de 
“proton motive force” (pmf); een verschil in protonen concentratie tussen de ene en de andere 
kant van de cytoplasmatische membraan. Het onderliggende mechanisme van de laatste vorm 
van aandrijving is echter nog onbekend, evenals vele andere aspecten van het Sec translocase. In 
dit proefschrift komen onder andere de volgende vragen aan de orde: 
-Werkt de SecA motor volgens het actieve of passieve model voor motor eiwitten? 
-Welke factoren beïnvloeden de transportsnelheid? 
Om deze en andere vragen te beantwoorden hebben we voor twee benaderingen gekozen: een 
biochemische en een biofysische. 

BIOCHEMISCHE EXPERIMENTEN. Eiwit transport in een reageerbuis 
(eng. translocation in the test tube, figuur 5).

Met de biochemische benadering hebben we bestudeerd hoe de lengte (Hoofdstuk 2) en de 
vouwingstoestand (Hoofdstuk 3) van een Sec substraat de snelheid en de energie behoefte van 
het transport proces beïnvloeden. Om eiwittransport te meten en te kwantificeren hebben we 
gebruik gemaakt van een celvrij systeem, waarvoor de benodigde componenten individueel 
geïsoleerd  en gezuiverd werden en vervolgens samengevoegd in een reageerbuis. Hiermee 
hebben we kunnen aantonen dat de transportsnelheid, uitgedrukt als een aantal aminozuren per 
tijdseenheid, onafhankelijk is van de lengte van het substraat (Hoofdstuk 2). Deze waarneming 
is in overeenstemming met het stapsgewijze transportmodel, waarbij het verbruik van elk ATP 
molecuul resulteert in transport van een constante hoeveelheid aminozuren. Bovendien wordt 
noch de transportsnelheid noch de energie behoefte beïnvloed door de vouwingstoestand van het 
substraat, zolang SecB aanwezig is (Hoofdstuk 3). Blijkbaar kost het het Sec translocase in dit 
geval geen extra energie om substraten te ontvouwen, waarschijnlijk omdat ze in ongevouwen 
toestand aangeleverd worden door SecB (zie ook hoofdstuk 4).
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BIOFYSISCHE EXPERIMENTEN – eiwit vouwing (eng. protein folding) 
– optisch pincet (eng. optical tweezers) (figuur 6) 

Voor de biofysiche benadering hebben we gebruik gemaakt van een optisch pincet, een relatief 
moderne techniek waarmee in een oplossing kleine plastic balletjes verplaatst kunnen worden 
met behulp van een laserstraal. Door één molecuul te bevestigen aan het balletje kunnen 
krachtmetingen verricht worden aan dat enkele molecuul, vandaar dat deze methode ook wel 
een “één-molecuul techniek” genoemd wordt. Dit staat in schril in contrast met biochemische 
technieken waarin aan vele moleculen tegelijk gemeten wordt. 
Met het optisch pincet hebben we bestudeerd hoe SecB de vouwing van een Sec substraat 
beïnvloedt (Hoofdstuk 4). Een gevouwen eiwit is vergelijkbaar met een bol wol, dus wanneer 
het ene uiteinde vastgehouden wordt en er aan het andere uiteinde getrokken wordt ontvouwt 
het. Op die manier hebben we kunnen meten dat er een trekkracht van 25 pN nodig is om het 
bestudeerde Sec substraat volledig te ontvouwen. Een extreem kleine waarde vergeleken met de 
kracht 46,3 N (formula F=m*a=m*dv/t,  F =1000kg*100km/h / 10min =1000kg*0,00463m/s2 
=46,3N) die nodig is om een auto te accelereren to 100 km/h in 10 minuten. SecB blijkt geen 
effect te hebben op de ontvouwing van het substraat, maar nadat het eiwit eenmaal ontvouwen is 
verhindert SecB de hervouwing ervan. In afwezigheid van SecB hervouwt het substraat wel tot 
de natieve toestand. Deze experimenten zijn de eerste één-molecuul metingen aan de interactie 
tussen een chaperone eiwit en diens substraat. 
We hebben ook getracht met het optisch pincet metingen te verrichten aan de eiwittransport 
reactie zelf (Hoofdstuk 6). Hoewel de experimentele opzet in principe goed functioneerde hebben 
we geen transport reacties kunnen meten, waarschijnlijk door technische en/of methodologische 
tekortkomingen. Dit onderzoek heeft echter wel een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
waarschijnlijke totstandkoming van de gewenste metingen in de nabije toekomst, en het heeft 
nieuwe benaderingen opgeleverd om eiwit transport en -vouwing te meten met een optisch 
pincet. 

Eli en Arnold - dank je wel 




