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Perfecte imperfecties

Alle cellen zijn omgeven door een biologische membraan die dient ter barrière waardoor 
sommige moleculen wel en andere niet kunnen toetreden tot de cel. Assimilatie van nu-
triënten uit de omgeving is daarom een horde die overkomen moet worden. Hiervoor 
hebben cellen eiwitten geëvolueerd die het membraan spannen en hierdoor toegang ver-
lenen voor de benodigde moleculen voor overleving en groei.

In hoofdstuk 1 leg ik uit wat we momenteel weten van actief transport op basis van het 
onderzoek van de afgelopen 50 jaar. Wij weten dat transporteiwitten verantwoordelijk 
zijn voor de verplaatsing van moleculen over membranen en dat dit in veel gevallen en-
ergie nodig is voor dit proces. Voor secundair actief transport, is de energie door cellen 
opgewekt en als het ware opgeslagen in concentratie- en ladingsverschillen over het mem-
braan. Dit wordt ook wel elektrochemische ion gradiënten genoemd. Er zijn een veelvoud 
voorbeelden van secundaire transporters aanwezig in alle taxonomische rijken van het 
leven. Vele zijn gesequenced en sommige zijn biochemisch gekarakteriseerd waardoor 
hun fysiologische rol bekend is. Daarnaast zijn sommige extensief en specifiek gemuteerd 
om essentiële aminozuren te identificeren die een rol spelen bij de functie van de trans-
porter, en er zijn zelfs enkele structuren opgehelderd.

Ondanks al deze progressie is het moleculaire mechanisme m.b.t. de koppeling van de 
elektrochemische ion gradiënten aan het transport van moleculen matig begrepen. We 
weten dat een transporter van vorm moet veranderen tijdens het transport van zijn sub-
straat over het membraan. Een symporter, die twee verschillende moleculen in eenzelfde 
richting transporteert, moet beide moleculen binden aan een zijde van het membraan 
alvorens van vorm te veranderen om vervolgens beide moleculen los te laten aan de an-
dere zijde van het membraan. Om het transport van beide moleculen aan elkaar te kop-
pelen moet het eiwit onder bepaalde condities enerzijds flexibel en anderzijds inflexibel 
zijn, in andere woorden sommige transities zijn “verboden”. Bijvoorbeeld, een symporter 
zou alleen van conformatie kunnen veranderen als beide substraten zijn gebonden (voor 
transport over het membraan) of wanneer geen van de substraten is gebonden (om terug 
te keren naar de originele staat, klaar om een nieuwe set van substraten te binden). De 
sleutel hier is dat geen van de substraten enkel getransporteerd kunnen worden, en dus 
moet een transporter op slot, of conformatie inflexibel zijn wanneer een enkel substraat is 
gebonden. Dit gezegd hebbende, regels zijn er, om gebroken te worden. Er zijn een aantal 
eiwitten die zich zogezegd misdragen en niet altijd de regels volgen, wat leidt tot eiwitten 
die ‘’leak pathways’’ hebben, of ontkoppelt transport van een substraat in de afwezigheid 
van de ander. Biologie streeft niet naar perfectie en ‘imperfecte’ mechanismen zouden 
weleens betekenisvolle functies hebben. Ter illustratie, ongecontroleerde opname van een 
perfecte symporter is als het oppompen van een ballon zonder een overdrukventiel of te-
gendruk mechanisme, en dit kan leiden tot enorme verhogingen van de osmotische druk 
naar zodanig gevaarlijk hoge levels voor de cel. Maar als de transporter een ‘’leak path-
way’’ bevat, kan het zijn druk kwijt als de substraat concentratie in de cel te hoog wordt.
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De introductie van imperfectie om iets nieuws te creëren

In dit proefschrift leg ik de focus op hoe een suiker transporter, en in het bijzonder Mal11, 
van de brouwers gist Saccharomyces cerevisiae, het mogelijk maakt om de energie op-
geslagen in de elektrochemische transmembraan proton gradiënt te gebruiken voor de 
verplaatsing van suikers over het membraan in de cel. Initieel was onze interesse in dit 
eiwit vanwege de industriële relevantie; Mal11 kan een variëteit van suikers transporteren 
die gebruikt kunnen worden in industriële fermentatie, waaronder maltose, sucrose en 
maltotriose. Mal11 zorgt voor de eerste stap door suikers in de cel te brengen en is daar-
door cruciaal voor de generatie van energie en koolstof utilisatie in gist cellen.

Mal11 is een proton gekoppelde suiker symporter, wat betekent dat het één proton samen 
met één suiker moleculen transporteert in de cel per cyclus van conformaties. In hoofd-
stuk 2, proberen we de route van proton co-transport door Mal11 in detail te begrijpen. 
Eerst, hebben wij transport van wild-type Mal11 onderzocht en ontdekt dat het extreem 
gekoppeld was. Extreem betekent dat we zelfs cellen konden observeren die ontplofte als 
ballonnen na maltose opname. Wat aangaf dat er geen ‘’leak pathway’’ voor suiker was 
wanneer de concentratie in de cel te hoog wordt. Om het mechanisme van een transporter 
te begrijpen moeten we kijken naar de bouwstenen, de aminozuren. Het is bekend dat in 
gerelateerde eiwitten zure aminozuren vaak een rol spelen bij de proton-koppeling, deze 
zijn immers in staat om een proton te binden of los te laten onder bepaalde condities. Dit 
gegeven, Mal11 heeft 55 zure aminozuren, daarom moesten we de selectie uitdunnen. 
Hiervoor hebben wij voorspellingen van de 3D structuur van Mal11 gemaakt en dit model 
gebruikt om mogelijke proton bindende aminozuren in het eiwit te vinden. Uiteindelijk 
vonden wij drie aminozuren die zich in de centrale holte van het eiwit bevinden. Om te 
testen hoe deze aminozuren het transport beïnvloeden hebben wij een set nieuwe trans-
porters gemaakt d.m.v. een serie van mutanten waarin elk een andere mutatie van één 
van deze aminozuren bevat. Na constructie van deze mutanten hebben wij het vermogen 
om maltose te transporteren getest. Wij hadden verwacht dat één van deze drie amino-
zuren cruciaal zou zijn voor protonkoppeling. Tot onze verbazing, protonkoppeling was 
verminderd, maar niet geëlimineerd. Dit betekende dat alle drie de aminozuren blijkbaar 
belangrijk zijn voor transport, maar niet essentieel voor protonkoppeling.

Wij redeneerde dat wij door het maken van deze mutatie in Mal11 in feite een route aan 
het creëren waren die lek was voor protonen. De koppeling in onze mutanten was minder 
perfect waardoor deze cellen gered waren van het zelfdodende effect geobserveerd in het 
wilde-type eiwit. Hierdoor geïntrigeerd, hebben wij de mutaties gecombineerd in dubbele 
en driedubbele mutanten en vonden dat de driedubbele mutanten maltose uniporters war-
en. Zij kunnen maltose transport faciliteren zonder de energie van de elektrochemische 
proton gradient te gebruiken. Zo’n maltose uniporter is onbekend in na detuur waardoor 
deze driedubbele mutanten dit eerste type transporter in zijn soort is.

Kapen van de natuur om uniporters te verbeteren

Ondanks dat de driedubbele mutanten losgekoppelde suiker uniporters waren, konden 
cellen die deze uniporters bevatten niet groeien op maltose of sucrose in het medium. 
Mal11, zoals alle andere eiwitten. Is de culminatie van generatie op generatie natuurlijke 
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evolutie en selectie. De natuur heeft Mal11 geoptimaliseerd tot een proton gekoppelde 
suiker transporter, niet een uniporter en daarom is het aannemelijk dat het veranderen 
van enkel drie aminozuren van de 616 aminozuren in het eiwit niet resulteren in een op-
timale suiker transporter en dus willen wij begrijpen waarom cellen niet konden groeien 
ondanks de mogelijkheid tot suiker transport. Daarnaast, wellicht belangrijker, of additio-
nele mutaties in de transporter of het genoom het transport zodanig kan verbeteren dat 
gist kan groeien. In hoofdstuk 2 hebben wij getracht om de mutaties rationeel te maken 
door een 3D-model te gebruiken. Echter, de complexiteit hier is groter en daarom heb-
ben wij gekozen voor een willekeurige benadering. In dit geval directed evolution. Deze 
techniek imiteert het natuurlijke proces van evolutie in het laboratorium door willekeurig 
genetische mutaties te introduceren. Hiermee wordt gist geforceerd om zich aan te passen 
aan onze gewenste conditie, namelijk groeien op sucrose. Hoofdstuk 3 is een extensie 
van de resultaten uit hoofdstuk 2, door de losgekoppelde driedubbele mutanten te evolu-
eren op sucrose medium tot deze snel groeien. Deze studie resulteerde in 5 geëvolueerde 
driedubbele mutanten, waarbij elke een andere additionele mutatie bevat. Opmerkelijk, 
drie van deze zijn weer geëvolueerd tot een proton gekoppelde transporter door een nieu-
we mutatie op een alternatieve positie tot een zuur aminozuur. Dit zegt ons dat de proton 
transport route in Mal11 zeer complex is, het omvat meer dan de drie gemuteerde amino-
zuren in hoofdstuk 2 en het heeft een enkel aminozuurresidu in de centrale holte nodig 
om suikers tegen hun concentratie gradiënt te accumuleren. De andere twee residuen zijn 
nodig om de koppeling efficiëntie te verhogen, wat in Mal11 heeft geresulteerd in een 
transporter die enorme levels van maltose opname kan katalyseren. Maar, als de conversie 
van maltose snel genoeg is hoeft dit geen gevaar te zijn voor zijn eigen veiligheid.

Een fundament voor verdere studie

In hoofdstuk 4 veranderen we onze focus van de proton transport route naar de binding-
splek voor maltose. Door het 3D model uit hoofdstuk 2 te vergelijken met 3D-modellen 
van vergelijkbare transporters waren wij in staat om 11 bindingsplek residuen te identi-
ficeren. Mutaties in elk van deze residuen resulteerde in gereduceerd transportactiviteit. 
In het bijzonder, 5 residuen waren onvervangbaar, welke wij hierdoor beschouwen als de 
meest belangrijke in suiker herkenning en/of transport. Dit werk kan behulpzaam zijn 
in het vinden van eiwitten met wenselijke transport eigenschappen en suiker specificiteit 
gezien het belang van deze transporter voor industriële fermentatie.

Onze experimenten op Mal11 in de hoofdstukken 2-4 zijn uitgevoerd met levende gist 
cellen. Echter, om dit eiwit volledig te begrijpen, hebben wij getracht om het eiwit te isol-
eren in gezuiverde vorm. Dit zou de weg vrijmaken voor het studeren van Mal11 zonder 
de invloed van andere eiwitten en onder condities die wij volledig kunnen controleren. In 
hoofdstuk 5 zijn wij erin geslaagd, door de gist Pichia pastoris te gebruiken, om de pro-
ductie van Mal11 te optimaliseren alsmede zeven mutanten uit hoofdstuk 2 en 3. Helaas 
konden wij geen condities vinden die gezuiverde en geisoleerde Mal11 stabiel hielden. 
Desondanks, verlenen wij een model voor het onderzoeken van additionele condities die 
uiteindelijk kunnen leiden tot vele experiment wanneer geslaagd.

Mijn laatste ideeën over proton gekoppeld transport en Mal11 zijn beschreven in hoofd-
stuk 6. Hierin adresseer ik een grote vraag in het veld: is er een gemeenschappelijk mech-
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anisme van proton koppeling? Daarna treed ik in detail tot de resultaten van de hoof-
stukken 2-4 en doe ik een voorstel voor een moleculair mechanisme voor transport door 
Mal11, waarvan ik geloof, een logische verklaring is van onze observaties. De wetenschap 
blijft zich bewegen, en het werk m.b.t. Mal11 is verre van voltooid. Daarom stel ik ook 
additionele experimenten voor om antwoord te verkrijgen op vragen omtrent deze trans-
porter en gerelateerde eiwitten.
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