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SAMENVATTING

De eerste bekende fase in de bacteriële celdeling is de vorming van de zoge-
naamde Z-ring in het midden van de cel. Deze Z-ring is samengesteld uit FtsZ 
eiwitten en de vorming ervan is een zeer complex proces, wat onder meer de 
polymerisatie van FtsZ eiwitten tot lange protofilamenten inhoudt. Deze pro-
tofilamenten worden gekoppeld aan de binnenmembraan door middel van 
andere eiwitten, bijvoorbeeld FtsA en ZipA. Daaropvolgend worden de enkel-
voudige FtsZ filamenten gecrosslinked met behulp van andere eiwitten of ze 
interageren met elkaar via laterale verbindingen. Op die manier wordt er een 
dikkere structuur gevormd.

Tijdens de vorming van deze complete Z-ring structuur worden andere 
celdelingseiwitten gerekruteerd wat resulteert in het ontstaan van het divi-
soom, een groot eiwitcomplex. Het divisoom is verantwoordelijk voor de ver-
nauwing van het membraan en het ingroeien van de celwand, met de splitsing 
van de oorspronkelijke moedercel in twee precies even grote dochtercellen als 
gevolg.

FtsZ is de belangrijkste pion in dit gehele proces. Het is een zeer gecon-
serveerd essentieel eiwit, en de opbouw en de afbraak van de Z-ring wordt 
zeer sterk gereguleerd door andere eiwitten met een correct scheiding van de 
cellen als resultaat. In aanwezigheid van FtsZ remmers of wanneer de hoev-
eelheid FtsZ eiwitten te laag wordt, zijn cellen niet meer in staat om te delen, 
waardoor ze verder groeien tot lange filamenten en uiteindelijk doodgaan.

HET FTSZ EIWIT

FtsZ bestaat uit 5 domeinen die allemaal cruciaal zijn voor de correcte werk-
ing van het eiwit zelf maar ook van het celdelingsapparaat. In aanwezigheid 
van GTP kan FtsZ lange protofilamenten vormen door longitudinale interac-
ties tussen de globulaire domeinen van de FtsZ eiwitten, die zodanig op elkaar 
worden gezet. Deze interacties activeren GTP hydrolyse. Laterale interacties 
tussen protofilamenten van FtsZ vertegenwoordigen een ander soort inter-
acties. Het C-terminale uiteinde van FtsZ is hierbij betrokken, meer in het bij-
zonder de laatste 4 tot 6 aminozuren van het eiwit (CTV). Van het CTT domein, 
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een korte α-helix van 9 aminozuren gelegen vóór het CTV, is aangetoond dat 
deze betrokken is bij verschillende interacties met bindingspartners van FtsZ. 
Het CTT en CTV domein zijn verbonden met het globulaire domein via een van 
nature ongestructureerde C-terminale linker die belangrijk is voor de vorming 
van protofilamenten en de architectuur van de Z-ring in vivo.

In hoofdstuk 2 worden protocollen beschreven om op biochemische wijze 
FtsZ te bestuderen in verschillende buffers. De  polymerisatie van FtsZ afkom-
stig uit twee modelorganismen, E. coli (FtsZEc) en B. subtilis (FtsZBs) bij verschil-
lende pH (6.5, 6.8 en 7.5) en bij verschillende KCl concentraties (50 en 300 mM) 
wordt met elkaar vergeleken. Sommige methoden beschreven in hoofdstuk 2 
worden in de volgende drie hoofdstukken toegepast. Door ervaring op te 
doen over het gedrag van FtsZ in verschillende condities kon men snel tot een 
selectie komen van de beste condities voor interactiestudies met andere ei-
witten (hoofdstuk 3 en 4) en kleine molecuulremmers (hoofdstuk 5). Deze 
protocollen zijn ook met succes in ons laboratorium aangepast om FtsZ uit 
andere organismen te bestuderen.

FTSZ INTERAGERENDE EIWITTEN

Zeker 9 eiwitten reguleren rechtstreeks de opbouw van FtsZ tot een Z-ring in 
B. subtilis. FtsA, EzrA en SepF vormen een membraananker in de cel voor FtsZ 
tijdens vegetatieve groei. SpoIIE vormt ook een membraananker voor FtsZ, 
nodig voor de migratie van de Z-ring van het midden van de cel naar de celpo-
len tijdens sporulatie. De meeste van deze eiwitten reguleren de opbouw van 
FtsZ op positieve wijze, bijgevolg stimuleren ze de polymerisatie of de bun-
deling van FtsZ. Nog zo een positieve FtsZ regulator is het cytoplasmatische 
eiwit ZapA, dat FtsZ structuren stabiliseert door het crosslinken van de pro-
tofilamenten. Negatieve regulatoren daarentegen verhinderen FtsZ polymeri-
satie op plaatsen waar of op momenten wanneer de Z-ring niet gevormd zou 
mogen worden. Bijvoorbeeld, MinC voorkomt dat FtsZ polymeriseert aan de 
celpolen waardoor correcte lokalisatie van de Z-ring in het midden van de cel 
wordt verzekerd tijdens vegetatieve groei. 

Veel eiwitten die interactie aangaan met FtsZ binden aan het C-terminale 
uiteinde van FtsZ (CTT+/-CTV). In hoofdstuk 3 wordt een pull-down methode 
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beschreven die het mogelijk maakt om zulke eiwitten te vinden. De laatste 
69 aminozuren van FtsZ, die de niet-geconserveerde linker en de CTT+CTV se-
quenties bevatten, werden gefuseerd met een HaloTag. De HaloTag bestaat 
uit een gemodificeerde dehalogenase dat een covalente binding kan aangaan 
met sepharosekorrels via een chloroalkaanligand. Gelyseerde E. coli culturen 
waarin EzrA, MinC en SepF tot overexpressie gebracht zijn, werden vervolgens 
samen met sepharosekorrels, die het C-terminale uiteinde van FtsZ gebond-
en hadden, geïncubeerd. Na afloop van dit pull-down experiment werd enkel 
SepF teruggevonden, alhoewel van zowel EzrA en MinC voorheen werd aange-
toond dat ze ook interactie kunnen aangaan met het C-terminale uiteinde van 
FtsZ. Om na te gaan welke aminozuren van de C-terminus betrokken zijn bij 
de interactie met SepF, werd elk aminozuur in de C-terminus gemuteerd tot 
een alanine en hetzelfde pull-down experiment werd met deze collectie enkel-
voudige mutanten uitgevoerd. Mutatie van twee zeer geconserveerde residu-
en P372 en P374 zorgde voor een volledige remming van de binding van SepF 
met de C-terminus. Zeer verrassend was dat de mutatie van de meeste andere 
aminozuren (11 tot 16) ook een zekere invloed had op deze binding. Hieruit 
kan men concluderen dat waarschijnlijk de secundaire en tertiaire structuur 
van de C-terminus belangrijk is voor de interactie met SepF.

Een bindingspartner van FtsZ die nog niet in detail bestudeerd werd, is het 
sporulatie-gerelateerde eiwit SpoIIE. SpoIIE is een membraaneiwit en zou uit 
drie domeinen bestaan: het membraandomein I, het oligomerisatiedomein II, 
dat interactie aangaat met FtsZ en het fosfatasedomein III. Sinds lange tijd is 
bekend dat FtsZ en SpoIIE in vivo co-lokaliseren en dat SpoIIE betrokken is bij 
de relokalisatie van FtsZ van het midden van de cel naar de celpolen tijdens 
sporulatie in B. subtilis. In hoofdstuk 4 worden de interacties tussen FtsZ en 
SpoIIE bestudeerd. Het cytoplasmatische domein van SpoIIE (domein II en III) 
werd gezuiverd met behulp van een MBP fusie om de oplosbaarheid te ver-
beteren en een Strep-tag voor de daadwerkelijke zuivering (Ms-SpoIIEcyt). Het 
gezuiverde eiwit kon goed aan metaalionen binden die gedurende de vou-
wing in het eiwit werden ingebouwd in E. coli. Hieruit werd afgeleid dat het 
SpoIIEcyt domein correct gevouwen en waarschijnlijk actief is. Binding aan 
metalen verbetert de oligomerisatie van strep-SpoIIEcyt. Dit zou kunnen bete-
kenen dat domein II, wat betrokken is bij de oligomerisatie van SpoIIE en het 
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mangaan-afhankelijk fosfatasedomein III niet volledig onafhankelijk van elkaar 
zijn maar elkaar kunnen beïnvloeden. In hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat de 
vorming van het asymmetrische septum vertraagd is in afwezigheid van Mn2+ 
en dat minder asymmetrische Z-ringen worden gevormd in vergelijking met 
wanneer Mn2+ in het medium aanwezig is. Dit fenotype lijkt erg op het fenotype 
van de SpoIIE knock-out. Dit resultaat doet vermoeden dat metaalbinding door 
SpoIIE niet alleen vereist is voor zijn fosfatase activiteit maar ook zeer belangrijk 
is voor de rol van SpoIIE in asymmetrische celdeling, en dit door invloed te heb-
ben op ofwel de vouwing van SpoIIE, de oligomerisatie en/of de interactie met 
FtsZ. Welke van deze processen wordt beïnvloed, is echter nog niet duidelijk. 
Omdat Ms-SpoIIEcyt in aanzienlijke hoeveelheden gezuiverd kon worden en sta-
biel was in een grote verscheidenheid van buffers, werd dit eiwit gebruikt om 
de interacties met FtsZ te bestuderen met behulp van de analyses beschreven 
in hoofdstuk 2. Interacties tussen FtsZ en Ms-SpoIIEcyt werden enkel geob-
serveerd in aanwezigheid van GDP, terwijl interacties tussen FtsZ protofilament-
en en Ms-SpoIIEcyt in aanwezigheid van GTP in geen enkele standaard analyse 
gedetecteerd kon worden. Nochtans is een directe interactie tussen SpoIIE en 
FtsZ duidelijk en de conclusies beschreven in hoofdstuk 4 kunnen van belang 
zijn bij andere studies over de interactie tussen FtsZ en SpoIIE.

KLEINE MOLECUULREMMERS VAN FTSZ

Veel onderzoek wordt verricht naar FtsZ als een aantrekkelijk doelwit voor 
de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. De meeste aandacht gaat naar hu-
mane pathogenen, meer in het bijzonder de groep van multidrug-resistente 
pathogenen zoals S. aureus of M. tuberculosis. In hoofdstuk 5 wordt de mo-
gelijk werking van semi-synthetische verbindingen, alkylgallaten, tegen FtsZ 
onderzocht. Alkylgallaten zijn derivaten van galluszuur, wat een intermediair 
is van de tannine biosynthetische route in planten. Ze worden gemakkelijk 
gehydrolyseerd tot galluszuur en overeenkomstige alcoholen. Alhoewel deze 
alkylgallaten beperkt toegepast worden in de geneeskunde, kunnen ze als een 
milieuvriendelijk alternatief voor pesticiden in de landbouw gebruikt worden.

In hoofdstuk 5 wordt de rol van pentyl-, hexyl-, heptyl- en octylgallaten 
verder onderzocht in het modelorganisme B. subtilis. Om celdeling te visual-
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iseren in levende cellen werd een FtsZ-eYFP fusie gemaakt. Na behandeling 
met alkylgallaten was de celdeling in B. subtilis aangetast. De cellen waren 
significant langer vergeleken met de controlecellen en FtsZ-eYFP lokaliseerde 
niet meer op de plaats van de Z-ring maar op random verspreide plekken in 
het cytoplasma.

EM analyse toonde aan dat de alkylgallaten verantwoordelijk zijn voor de 
clustering van FtsZ en de bundeling van voorgevormde FtsZ polymeren. Bov-
endien kunnen deze verbindingen zeer effectief de GTPase activiteit van FtsZ 
remmen. Er is een verband aangetoond tussen de activiteit van alkylgallaten 
in vivo en in vitro aangezien heptylgallaat de laagste MIC, de laagste bindings-
constante en de hoogste activiteit tegen FtsZ in vitro had. Deze bevindingen 
tonen gezamenlijk aan dat FtsZ een direct doelwit voor alkylgallaten is. In een 
onderzoek van Takai et al. werd aangetoond dat alkylgallaten zich kunnen 
richten op celmembranen, wat ook hier door middel van een membraanper-
meabiliteitsanalyse aangetoond werd. Omdat de delokalisatie van FtsZ-eYFP 
van het midden van de cel door alkylgallaten niet een gevolg is van de verstor-
ing van de integriteit van het celmembraan, kan worden besloten dat alkylgal-
laten bacteriën doden door een combinatie van mechanismen: verstoring van 
de integriteit van het celmembraan en het belemmeren van de celdeling.

De resultaten beschreven in dit proefschrift geven nieuwe informatie voor 
het FtsZ onderzoek in drie verschillende gebieden: de interacties tussen FtsZ 
en eiwitpartners, FtsZ als doelwit voor de ontwikkeling van antibiotica en de 
normalisering van de condities in FtsZ analyses.
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