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Nederlandse Samenvatting 
 
 
 
 Al het leven op aarde bestaat uit één of 
meerdere cellen. Hogere organismen zoals 
planten en dieren zijn complexe systemen, 
bestaande uit vele miljarden cellen. Veel 
organismen echter zijn eencelligen waaronder 
ook de bacteriën. De inhoud van een cel wordt 
“cytoplasma” genoemd en is een waterige 
substantie waarin vele moleculen zoals DNA en 
eiwitten opgelost zijn. Het DNA is het 
genetische materiaal dat codeert voor allerlei 
eiwitten die betrokken zijn bij vele processen 
zoals onderhoud en groei van de cel. 
 De voornaamste buitenlaag van de cel wordt 
gevormd door een membraan dat bestaat uit 
vetachtige moleculen, lipiden genaamd. Het 
membraan vormt de barrière tussen de inhoud 
van de cel en het omringende milieu en is 
daarmee essentieel voor het in stand houden van 
de cel en dus het organisme. Omdat uitwisseling 
van stoffen tussen het cytoplasma en het 
omringende milieu noodzakelijk is, 
bijvoorbeeld voor het importeren van 
voedingstoffen en het uitscheiden van 

afvalstoffen, is het membraan niet 
ondoordringbaar. Sommige, veelal kleine 
moleculen, zoals watermoleculen kunnen vrij 
(“passief”) het membraan passeren. Andere 
moleculen moeten “actief” worden geholpen bij 
het passeren van het membraan. Hiervoor is in 
het membraan een grote verscheidenheid aan 
eiwitten aanwezig die betrokken zijn bij het 
verkeer van stoffen tussen het cytoplasma en de 
omgeving. Deze eiwitten worden transport- of 
kanaaleiwitten genoemd. Een belangrijk 
systeem dat hierbij betrokken is, is het Sec (van 
secretie) systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat 
eiwitten worden ingebouwd in of uitgescheiden 
door het membraan. Het centrale onderdeel van 
het Sec systeem is het eiwittranslocatie kanaal: 
een complex van eiwitten dat een kanaal vormt 
in het membraan waardoor andere eiwitten 
kunnen passeren. Alleen eiwitten met een juist 
herkenningssignaal worden door het kanaal in 
het membraan ingebouwd of naar buiten 
uitgescheiden alwaar ze hun functie kunnen 
uitoefenen. Het eiwittranslocatie kanaal is sterk 

Figuur 1. Overzicht van het eiwittranslocatie kanaal in E. coli. SecA is gebonden aan het kanaal en bezig met het 
transport van een eiwit (“precursor-eiwit”). Hierbij wordt energie verbruikt in de vorm van ATP moleculen. De 
energie komt vrij door het omzetten van ATP (bevat drie fosfaatgroepen) tot ADP (bevat twee fosfaatgroepen) en 
vrije fosfaat. 
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geconserveerd in de natuur, wat betekent dat het 
in verschillende varianten voorkomt in alle 
organismen, van bacterie tot mens. 
 In de inleiding van dit proefschrift 
(hoofdstuk 1) wordt het eiwittranslocatie 
kanaal uitgebreid besproken. Veel aspecten van 
zowel de structuur als de werking van het 
kanaal zijn nog niet opgehelderd. Het onderzoek 
in dit proefschrift had als doel om daaraan een 
bijdrage te leveren. Hiervoor is het 
eiwittranslocatie kanaal bestudeerd dat 
voorkomt in het darmbacterie Escherichia coli. 
Het eiwittranslocatie kanaal in E. coli bestaat uit 
de membraaneiwitten SecY, SecE en SecG die 
samen het zogenaamde SecYEG complex 
vormen. Om ongewenst “weglekken” van 
eiwitten te voorkomen, gaat het kanaal alleen 
open wanneer dat vereist is. Hierbij is het eiwit 
SecA betrokken dat bindt aan het te 
transporteren eiwit en het door het kanaal duwt. 
Daarbij wordt energie verbruikt in de vorm van 
ATP moleculen (Figuur 1). Voor het 
doorgronden van het mechanisme van 
eiwittranslocatie is kennis van de structuur en 
dynamica van het SecYEG complex belangrijk. 
In dit proefschrift zijn daarom de interacties 
tussen de verschillende componenten van het 
eiwittranslocatie kanaal bestudeerd. 

Interacties tussen de eiwitten in het kanaal 
 
 In het SecYEG complex zijn SecY en SecE 
de twee belangrijkste componenten. Zoals alle 
eiwitten zijn ook SecY en SecE opgebouwd uit 
aminozuren, waarvan er in de natuur twintig 
verschillende soorten bestaan. Eiwitten 
onderscheiden zich van elkaar door het aantal 
en de combinatie van aminozuren waar ze uit 
zijn opgebouwd. Deze combinatie leidt 
uiteindelijk tot een unieke drie-dimensionale 
eiwitstructuur. Een belangrijk kenmerk van 
membraaneiwitten is dat ze zogenaamde 
transmembraan segmenten bevatten. Deze 
segmenten bestaan hoofdzakelijk uit 
waterafstotende aminozuren en zijn via lussen 
die buiten het membraan steken aan elkaar 
gekoppeld (Figuur 2). 
 Om beter inzicht te verkrijgen in de manier 
waarop SecY en SecE, samen met SecG, het 
eiwittranslocatie kanaal vormen, is onderzocht 
waar de contactpunten tussen de twee 
membraaneiwitten voorkomen (hoofdstuk 2-4). 
Voor een gerichte analyse zijn een aantal 
transmembraan segmenten van SecY en SecE 
geselecteerd. Deze segmenten zijn belangrijk 
voor de functie van het kanaal. In de gekozen 
delen van SecY en SecE zijn de aminozuren een 

Figuur 2. Structuur van een membraaneiwit. Als voorbeeld is gekozen voor het membraaneiwit 
bacteriorhodopsine. Dit membraaneiwit bevat zeven transmembraan segmenten, elk als een helix gevormd. Deze 
segmenten zijn verbonden met lussen die buiten het membraan steken. 
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voor een vervangen door het aminozuur 
cysteine. Het aminozuur cysteine heeft namelijk 
de bijzondere eigenschap dat een chemische 
koppeling tussen twee naburige cysteines kan 
worden bewerkstelligd. 
Daarna is een groot aantal mutanten van het 
eiwittranslocatie kanaal gemaakt die elk een 
andere combinatie van een SecY en SecE 
cysteine mutant bevat. Een verbinding tussen 
SecY en SecE kan worden gemaakt en 
aangetoond (via moleculair biologische 
technieken) indien de cysteines op een 
contactpunt tussen beide eiwitten liggen. Op 
deze manier zijn een groot aantal contactpunten 
tussen SecY en SecE opgespoord. SecE blijkt 
niet alleen dichtbij SecY te liggen. Uit de 
analyses blijkt SecE ook dicht bij een tweede 
SecE te liggen en hun contactpunten op het 
grensvlak zijn geïdentificeerd (hoofdstuk 2 en 
3). Dit resultaat geeft aan dat het 

eiwittranslocatie kanaal in elk geval twee SecY 
en SecE membraaneiwitten bevat en bevestigt 
de gegevens van andere studies, waaruit bleek 
dat het kanaal uit meerdere SecYEG complexen 
is opgebouwd. 
 
 
De structuur en dynamica van het 
eiwittranslocatie kanaal 
 
 Aan de hand van de gelokaliseerde 
contactpunten in het kanaal kon een drie-
dimensionaal model van de belangrijkste delen 
van SecY en SecE (hoofdstuk 4) worden 
gecreëerd. Dit model laat zien dat SecE aan één 
kant een interactie aangaat met een tweede SecE 
en aan de andere kant met SecY (Figuur 3). 
Recentelijk is een kristalstructuur van het 
SecYEG complex van het microorganisme 
Methanococcus jannaschii opgehelderd. Een 

Figuur 3. Drie-dimensionaal model van SecY en SecE. Het model laat de belangrijkste transmembraan segmenten 
van SecY en SecE zien. In het midden zijn twee naburige SecE eiwitten afgebeeld die elk een interactie aangaan met 
een SecY eiwit. De gevonden contactpunten tussen de segmenten zijn weergegeven als donker gekleurde plekken en 
de juiste combinaties zijn via een balk met elkaar verbonden. 
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kristalstructuur laat een zeer gedetailleerd beeld 
van de structuur van een eiwit zien, gevangen in 
de kristalvorm van het eiwit. In de genoemde 
kristalstructuur is slechts één SecYEG aanwezig 
en niet alle gevonden contactpunten tussen 
SecY en SecE zijn te verklaren. Mogelijk 
weerspiegelt de kristalstructuur van SecYEG 
een niet natuurlijke toestand van het kanaal of 
deels een ander momentopname dan wat in dit 
proefschrift is beschreven. De vorm van het 
kanaal is inderdaad niet statisch: de translocatie 
van een eiwit vereist duidelijke veranderingen 
in de structuur van het kanaal. De flexibiliteit 
van het kanaal blijkt ook uit het feit dat het 
patroon van de interacties op het grensvlak van 
twee naburige SecE eiwitten in het kanaal 
verandert tijdens de translocatie van een eiwit. 
Hierbij treden geen duidelijke veranderingen op 
in de gevonden interacties tussen SecY en SecE. 
Echter, voor alle geobserveerde contactpunten 
in het kanaal geldt dat het eiwittranslocatie 
proces, eenmaal vastgelegd door middel van een 
biochemische verbinding, is stil gelegd. Dit 
onderschrijft het dynamische karakter van het 
eiwittranslocatie kanaal en dus de noodzaak 
voor structuurveranderingen tijdens het 
eiwittranslocatie proces. 
 Zoals vermeld heeft SecA energie in de 
vorm van ATP nodig om eiwitten door het 
kanaal te transloceren. De structuur van het 
grensvlak tussen twee SecE eiwitten in het 
kanaal blijkt gevoelig te zijn voor de 
aanwezigheid van deze energierijke moleculen, 
met als gevolg dat het contactpunt in het 
membraan dat dicht bij het cytoplasma ligt 
wordt verbroken (hoofdstuk 5). Een duidelijke 
verklaring voor dit fenomeen kan nog niet 
worden gegeven, maar wellicht is dit de plek 
waar het kanaal zich opent om de interactie met 
SecA en het te transloceren eiwit te 
vergemakkelijken.  
 De resultaten van de hierboven vermelde 
experimenten duiden op de aanwezigheid van 
meerdere SecYEG complexen in het kanaal. Dit 
is verder onderzocht in een ander experiment 
(appendix bij hoofdstuk 3). Hierbij is het 
SecYEG complex geëxtraheerd uit het 
membraan van de cel en in een artificieel 

membraanblaasje (“liposoom”) geplaatst, 
waarbij SecE een fluorescente label bevatte. 
Fluorescente moleculen stralen energie uit in de 
vorm van waarneembaar licht en deze energie 
kan worden overgedragen op een andere 
naburige fluorescente label. Dit fenomeen heet 
“Fluorescent Resonance Energy Transfer”. 
Inderdaad blijkt de fluorescente label van de ene 
SecE eiwit zijn energie over te dragen op de 
label van een naburige tweede SecE. Hieruit 
blijkt dat SecYEG complexen in de 
membraanblaasjes kunnen fuseren tot een groter 
geheel. Bovendien is er sprake van uitwisseling 
van SecYEG complexen tussen deze grotere 
moleculen. Deze resultaten dragen bij aan de 
kennis van de dynamica van het 
eiwittranslocatie kanaal. 
 
 
Afsluiting 
 
 De translocatie van eiwitten door het 
membraan is een universeel verschijnsel. 
Daarom komt het eiwittranslocatie kanaal, in 
verschillende varianten, in alle organismen 
voor. Hoewel eiwittranslocatie al enkele 
decennia wordt bestudeerd, is de kennis van het 
mechanisme nog verre van compleet. Dit komt 
onder andere door de betrokkenheid van vele 
eiwitten en in het bijzonder de moeilijkheid van 
het bestuderen van membraaneiwitten. Hierbij is 
de moleculaire biologie, een relatief jonge tak 
van wetenschap, onontbeerlijk. Voor de 
bestudering van dit kanaal is gekozen voor het 
organisme E. coli. Deze bacterie is, vergeleken 
met planten en dieren, beter hanteerbaar voor 
moleculaire experimenten in een laboratorium. 
De gegevens in dit proefschrift kunnen dan ook 
worden toegepast om de eiwittranslocatie 
systemen van andere organismen te 
doorgronden. Dit heeft niet alleen een puur 
wetenschappelijke waarde. In de 
biotechnologische industrie worden vele 
interessante eiwitten geproduceerd en 
uitgescheiden door microorganismen. Ook is 
een defect eiwittranslocatie systeem bij de mens 
oorzaak van soms ernstige ziektebeelden. Het 
vergroten van de kennis over eiwittranslocatie 
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kan daarom bijdragen tot het optimaliseren van 
industriële productieprocessen en het bestrijden 
van humane ziektes. 
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