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CHAPTER 7

SAMENVATTING

De compartimenten van een biologische cel worden omgeven door membranen. Deze
membranen bestaan uit vetten (lipiden) die slecht oplosbaar zijn in water. Door hun specifieke
chemische eigenschappen vormen de lipiden gesloten structuren die een barriere vormen voor
water en water-oplosbare moleculen. In de membraan bevinden zich membraaneiwitten, die op
een gecontroleerde manier transport van moleculen over de membraan mogelijk maken.
Bacteriën worden omgeven door een of twee membranen. De zogenaamde Gram-positieve
bacteriën bezitten alleen een cytoplasmamembraan die hun interne vloeistof, het cytoplasma,
scheidt van hun omgeving. Gram-negative bacteriën, zoals de darmbacterie Escherichia coli,
bezitten naast het cytoplasmamembraan, of binnenmembraan, ook een buitenmembraan. De
ruimte tussen beide membranen wordt het periplasma genoemd. Cellen van gisten, schimmels,
planten en dieren (eukaryoten) bevatten een kern (karyon) waarin zich chromosomen bevinden
die het DNA bevatten. De kern is niet het enige interne compartiment (organel) van de eukaryote
cel. Het membraan van de kern gaat over in dat van het endoplasmatisch reticulum (ER). Via de
afsnoering en het transport van membraanblaasjes (vesikels) gaat het ER over in het Golgi-
apparaat en uiteindelijk in het cytoplasmamembraan dat de cel omgeeft. Naast het ER-Golgi
systeem bevat de eukaryote cel tal van andere organellen, die al dan niet in verbinding staan met
het ER via transportvesikels.

Omdat eiwitten worden geproduceerd in het cytoplasma, is het noodzakelijk om eiwitten
die hun functie daarbuiten vervullen naar de juiste plaats te transporteren. Dit proces is
uitgebreid bestudeerd in het cytoplasmamembraan van E. coli. Hierin bevindt zich een complex
van membraaneiwitten, het translocase, dat in staat is om de meeste eiwitten die zijn bestemd
voor het periplasma of de buitenmembraan te exporteren. Bovendien is het betrokken bij het
inbouwen (integreren) van membraaneiwitten in het cytoplasmamembraan. De componenten van
het E. coli translocase zijn in de jaren tachtig geïdentificeerd en in het begin van de jaren
negentig gezuiverd. In de minimale vorm bestaat het translocase uit een drietal integrale
membraaneiwitten, die het SecYEG complex vormen, en een cytosolisch eiwit, SecA, dat aan
SecYEG bindt. SecA is een drijvende kracht achter de translocatiereactie. Het bindt voorlopers,
precursors, van periplasmatische of buitenmembraaneiwitten en duwt ze door het
cytoplasmamembraan via SecYEG. Hiertoe moet energie geleverd worden in de vorm van
adenosine-tri-fosfaat (ATP) moleculen, die als universele brandstof van de cel dienen. Het SecA
eiwit is als enige component van het translocase in staat om het proces van ATP-binding en -
afbraak (hydrolyse) uit te voeren. Doordat het membraan chemisch ondoorlaatbaar is voor
water-oplosbare moleculen kan de cel energie opbouwen door concentratie- en/of
ladingsverschillen te creëren over het cytoplasmamembraan. De ladingsgradient draagt bij aan
het proces van eiwittransport door het functioneren van het SecA eiwit te optimaliseren en zelfs
door gedeelten van precursoreiwitten door het membraan dwingen. Veel inzichten in de
eiwittranslocatiereactie zijn verkregen door gebruik te maken van gezuiverde
cytoplasmamembraanvesikels of gezuiverd SecYEG en SecA. In het laatste geval wordt
SecYEG ingebouwd in kunstmatige membraanvesikels, waardoor zogenaamde proteoliposomen
worden gevormd (zie Hoofdstuk 2, 3 en 4). Eiwittransport wordt vervolgens gemeten door in
omgekeerde georienteerde membranen precursors te transporteren en vervolgens alle niet-
getransporteerde eiwitten met enzymen (proteasen) af te breken, terwijl getransporteerde
eiwitten worden beschermd door de membraan. Ook kan de afbraak van ATP door SecA
chemisch worden gemeten (translocatie-ATPase). Beide methoden zijn terug te vinden in de
verschillende hoofdstukken van dit proefschrift.

In Hoofstuk 2 is beschreven hoe het SecA eiwit zich gedraagt in de E. coli cel. Een
gedeelte blijkt te binden aan SecY en de twee eiwitten kunnen specifiek worden verbonden door
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cellen te fixeren met formaldehyde. Via deze methode hebben we vastgesteld dat het SecA eiwit
in een sterkere mate aan het membraan bindt via SecY wanneer de SecYEG concentratie in de
cel wordt verhoogd. Dit is een sterke aanwijzing voor een functionele interactie van de beide
eiwitten en geeft aan dat SecA ook deel uitmaakt van het translocase wanneer er geen
translocatie plaatsvindt. In Hoofdstuk 3 en 4 is een andere truc toegepast om de interacties tussen
de componenten van het translocase te bestuderen. Cysteines zijn aminozuren (bouwstenen van
eiwitten) die onderling een chemische binding (zwavelbrug) kunnen vormen wanneer ze in
elkaars nabijheid zijn. Door unieke cysteines in te bouwen in SecY en SecE en te zoeken naar
zwavelbruggen werden enkele gebieden geïdentificeerd die een verbinding vormen tussen de
twee eiwitten. Daarnaast waren er enkele verassingen. Een cysteine mutant in SecE bleek een
zwavelbrug te veroorzaken tussen twee SecE moleculen. Blijkbaar zijn SecE moleculen dicht bij
elkaar geplaatst in het translocase (Hoofdstuk 3). Een cysteine mutant in SecY die geen
zwavelbrug vormde met een ander SecY of SecE molecuul bleek wel een sterk effect te hebben
op de binding van SecA. Door een sterkere binding van SecA aan deze SecY mutant onstaat een
translocase dat een verhoogde activiteit heeft (Hoofdstuk 4).

In eukaryote cellen worden precursors getranporteerd over het ER membraan.
Vervolgens worden zij via vesikeltransport door de cel en naar het cytoplasmamembraan
gevoerd. Toen de componenten van het ER transportapparaat waren gevonden bleken zij erg
veel te lijken op het SecYEG complex. Door het vergelijken van de tranportmechanismen en van
de beschikbare genetische informatie van eukaryoten en bacteriën werd duidelijk dat SecA een
uniek bacteriëel eiwit is. In het algemeen geldt dat eiwittransport een proces is dat verloopt via
het SecYEG complex, of eiwitten die daar sterk op lijken, maar wordt gedreven door
verschillende duwende of trekkende krachte. Dit is weergegeven in Figuur 1 van Hoofdstuk 1.
De struktuur van het eukaryote eiwittransportcomplex (Sec61p) werd duidelijk door Sec61p uit
verschillende organismen te zuiveren en via elektronenmicroscopie zichtbaar te maken. De
struktuur die zo werd gevisualiseerd blijkt uit meerder Sec61p complexen bestaan en zou een
kanaaltje kunnen vormen door het ER membraan, waarlangs eiwitten kunnen worden
getransporteerd. Zoals beschreven in Hoofdstuk 5 hebben we op een soortgelijke manier naar het
SecYEG complex gekeken. De struktuur van gezuiverde SecYEG is vergelijkbaar met dat van
Sec61p en bestaat uit twee SecYEG complexen. Een probleem met de interpretatie van deze
strukturen als het eiwittransportkanaal waren biofysische studies van het functionerende
eiwittransportkanaal in geïsoleerde ER membranen. Deze proeven maakten duidelijk dat het
kanaal tijdens translocatie veel groter is dan verwacht op basis van de Sec61p struktuur. Door
SecA toe te voegen aan SecYEG proteoliposomen en een stof (AMP-PNP) toe te voegen die lijkt
op ATP, maar niet afgebroken kan worden, bleek de structuur van SecYEG drastisch te
veranderen. In plaats van twee waren nu vier SecYEG complexen met elkaar verbonden en de zo
ontstane  struktuur bezat een centrale opening die ongeveer zo groot is als verwacht op basis van
de functionele studies met Sec61p. Deze grotere SecYEG struktuur onstond ook tijdens
translocatiecondities, in de aanwezigheid van precursor eiwit. Ondanks het verschil in
mechanisme tussen eukaryote en bacteriële eiwittranslocatie lijkt het er dus op dat de SecYEG
en Sec61p complexen zich vergelijkbaar gedragen. Waarschijnlijk zijn zowel de kleine als de
grote SecYEG strukturen aanwezig in het cytoplasmamembraan. Het SecA eiwit voorkomt dan
dat de functie van het membraan als chemische barriere wordt verstoord, door de SecYEG
kanaaltjes af te sluiten. Het werk in Hoofdstuk 5 geeft aan dat het bij de struktuuranalyse van
eiwitten belangrijk is om hun functie niet uit het oog te verliezen.


