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In zoogdieren is L-glutamaat een niet-essentieel aminozuur; het is bij veel 
metabolische processen betrokken en fungeert daarin vaak als precursor 
voor de synthese van nucleïnezuren en aminozuren 2–4. In de synaptische 
kloof is het handhaven van een juiste homeostatische concentratie 
glutamaat cruciaal, aangezien een te lage of te hoge stimulatie van 
glutamaat-geactiveerde neuroreceptoren leidt tot excitotoxiciteit. Het is 
hierom dat de glutamaat concentratie in de synaptische kloof strikt 
gereguleerd wordt door een groep secundaire actieve transporteiwitten: de 
excitatoire aminozuur transporters (EAAT1-5). Deze membraan-eiwitten zijn 
in staat om drie Na+ ionen en één H+ tegelijk te transporteren, en één K+ ion in 
omgekeerde richting te transporteren 5, met niet-gekoppelde chloride 
geleiding. In Hoofdstuk 1 introduceer ik het belang van deze eiwitten met 
betrekking tot glutamaat-metabolisme, hun rol in de hersenen, de 
pathologische condities die worden geassocieerd met het niet goed 
functioneren van deze eiwitten, en de hypothese over het functioneren van 
het chloride transport. 
 
EAATs werken door middel van een systeem van alternerende toegang 
genaamd one gate elevator movement 6 dat werkt als een soort lift. Uit een 
groot aantal structurele en biochemische studies hebben we een behoorlijk 
gedetailleerd (maar nog steeds niet compleet) beeld van alle toestanden die 
deze eiwitten kunnen aannemen. Elk van de drie monomeren van een 
transporter eiwit bestaat uit een scaffold domein dat het eiwit verankert in 
het celmembraan en contact maakt met andere monomeren, en een 
beweegbaar transport domein. Dit laatste domein bewerkstelligt het lift-
mechanisme door op en neer te schuiven; op die manier wordt de 
bindingsplaats aan de buitenkant van het celmembraan beschikbaar gesteld 
(outward-facing, OFS) voor de binding van drie Na+ en een aminozuur, en, 
nadat het langs het scaffold domein geschoven is, de substraten vrijgegeven 
aan de binnenkant van het celmembraan (inward facing, IFS). De hierbij 
optredende verschillende conformaties werden verkregen uit apo en holo 
structuren van archeale EAAT homologen en L-aspartaat transporteiwitten, 
GltPh en GltTk, alsmede van  het neutrale aminozuur uitwisseleiwit ASCT2 7–10 
die tot dezelfde familie van solute carrier 1 transporteiwitten behoort. Enkele 
recente studies lieten zien dat het kinetisch mechanisme en de precieze 
volgorde van gebeurtenissen mogelijk ingewikkelder is dan hierboven 
beschreven en dat er misschien andere conformaties zijn die nog niet zijn 
vastgelegd 11–17. 
Recente structurele studies die met behulp van nanodiscs om de 
verschillende toestanden van het lift-mechanisme 10,21 hadden het nadeel dat 
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ze het membraaneiwit in een zeer nauwe omgeving brachten (namelijk door 
het omliggende gordeleiwit MSP2N2), wat de beweging van de protomeren 
zou kunnen beïnvloeden. In Hoofdstuk 3 laat ik de pogingen zien om 
grotere nanodiscs te maken voor structurele studies, door middel van drie 
verschillende benaderingen: in twee gevallen door het eiwit direct uit de 
membranen te extraheren met het diisobutyleen/maleïnezuur copolymeer 
(DIBMA), en in één geval door de reconstitutie-verhoudingen tussen 
membraaneiwit, gordeleiwit MSP2N2 en lipiden te variëren. Naast het 
verkrijgen van grotere nanodiscs, had dit ook tot doel om een hogere 
resolutie te bewerkstelligen voor de cryo-EM metingen. Los van de 
electronenmicroscoop zelf Belangrijke voorwaarden voor hoge resolutie 
metingen zijn de zuiverheid en homogeniteit van het eiwit. Juist op deze 
zaken had het direct extraheren van het eiwit vanuit membraan vesicles met 
DIBMA nadelige effecten. Zelfs na IMAC chromatografie waren de 
zuiverheid en homogeniteit (qua deeltjesgrootte) slechter. Aan de andere 
kant gaf het gebruik van het copolymeer bij proteoliposomen 
gereconstitueerd bij verschillende eiwit:lipide verhoudingen betere 
resultaten in een dynamic light scattering (DLS) analyse. Tenslotte, als bij het 
reconstitueren van eiwit met MSP2N2 hoge concentraties lipiden toegepast 
werden, nam de grootte van de nanodiscs toe van 5 naar 11-17 nm in een 
analyse met SEC of DLS. Tijdens de transportcyclus vormt zich een kanaal 
tussen het scaffold- en het transportdomein, wat er voor zorgt dat de 
thermodynamisch ongekoppelde anionische flux kan optreden. Deze 
toestand wordt de chloride-geleidende toestand (ClCS) genoemd en is 
structureel vastgelegd door middel van een gemuteerde versie van GltPh 

21. 
In Hoofdstuk 4 toon ik de karakterisering van het chloride kanaal in GltTk met 
gebruikmaking van solid-supported membraan electrofysiologie (SSM), en 
een geoptimaliseerd protocol dat de beste signaal-ruisverhouding gaf: een 
lipide-eiwit verhouding (LPR) van 75, een proteoliposoom concentratie van 
5 mg/ml, en fosfaatbuffer in plaats van chloride buffer. Met deze condities 
konden we ook kinetische parameters bepalen, zoals de Na+-afhankelijkheid 
van L-Asp en NaSCN transport; dit bevestigde dat de doorlaatbaarheid in 
dezelfde orde van grootte lag als voor andere glutamaat transporters 23. 
Dezelfde electrofysiologische methode werd gebruikt in Hoofdstuk 5 om 
het effect te bestuderen van mutatie van het enige proline residu in 
transmembraan helix 5 (TM5) naar arginine; deze mutatie is in mensen 
verantwoordelijk voor de neurologische aandoening episodische ataxie type 
6 24. Uit de verhouding tussen de NaSCN- en L-Asp geïnduceerde stroom, 
leidden we af dat, hoewel de mutant L-Asp veel minder snel transporteert 
dan het ongemuteerde eiwit, de geleidbaarheid voor anionen vergelijkbaar 
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is. Omdat de functionele gevolgen leken op de gevolgen voor de 
homologen in zoogdieren, gebruikten we GlTTk als model om ook de 
structurele implicaties van de mutatie te bestuderen en meer inzicht te 
krijgen op het pathomechanisme van episodische ataxie type 6. Hoewel we 
gebruik maakten van een eiwit ingebed in nanodiscs en de structuur 
bepaalden door middel van cryo-EM, zagen we verassenderwijs geen grote 
structurele veranderingen in het eiwit. Wel zagen we electronendichtheid 
voor een fosfolipide molecuul dichtbij de arginine, wat wijst op een 
mogelijke een interactie die ofwel het chloride kanaal groter kan laten 
worden tijdens het passeren van ionen, of die het langer in een ionen-
geleidende toestand kan houden. Dit past in de hypothese dat het openen 
van het kanaal plaatsvindt door een laterale beweging van het 
transportdomein 25. 
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