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Escherichia coli (E. coli) behoort tot de familie van Enterobacteriaceae. Het 

is een Gram-negatief, facultatief anaerobe bacterie, dat in het darmkanaal 

van dieren kan worden aangetroffen als onderdeel van de commensalen 

microflora. Dit bacterie is een van de best gekarakteriseerde prokaryoten. 

Vanwege efficiënte methodieken voor genetische manipulatie is E. coli een 

modelorganisme voor de bestudering van de moleculaire mechanismen van 

cellulaire processen. In het algemeen kun je in Gram-negatieve bacteriën 

zoals E. coli ten minste vier verschillende compartimenten onderscheiden, 

namelijk: het cytoplasma, de cytoplasmamembraan, het periplasma en de 

buitenmembraan. Elke onderdeel van de cel bevat een karakteristieke reeks 

eiwitten die met hun specifieke activiteiten de functionele eigenschappen 

van deze compartimenten bepalen. Om de levensvatbaarheid en groei van 

de cel te waarborgen, is overdracht van energie en massa tussen deze com-

partimenten noodzakelijk. De cytoplasmamembraan is selectief permeabel. 

Hoewel kleine lipofiele moleculen eenvoudig middels passieve diffusie het 

membraan kunnen passeren, is de cytoplasmamembraan ook een energie 

transducerende membraan, en dus afgesloten voor ionen zoals protonen. In 

het membraan zijn protonpompen gelegen die verantwoordelijk zijn voor de 

opbouw en het in standhouden van een transmembraan proton gradiënt en 

elektrische potentiaal, wat tezamen de proton drijvende kracht ofwel proton 

motive force wordt genoemd. De protonmotive force wordt gebruikt om 

energie consumerende processen te laten plaatsvinden aan het membraan, 

zoals bijvoorbeeld het transport van voedingsstoffen de cel in, de synthese van 

ATP, de sleutelvorm van chemische energie in de cel, en de voortbeweging 

van de cel. Voor eiwitten die worden gesynthetiseerd aan ribosomen in het 

cytoplasma maar die hun functies buiten het cytosol uitvoeren, zijn specifieke 

transportsystemen nodig die het mogelijk maken dat dergelijke eiwitten de 

cytoplasmamembraan kunnen passeren. Dezelfde transportsystemen worden 

ook gebruikt voor de membraaninsertie van nieuw gesynthetiseerde eiwitten 

in de cytoplasmamembraan. Ook dit zijn energie consumerende processen 

en zowel afhankelijk van de protonmotive force en de hydrolyse van ATP.



157

S

Samenvatting

Alhoewel bacteriën verschillende transportplatformen hebben ontwikkeld 

wordt de belangrijkste route in prokaryoten voor eiwittranslocatie en mem-

braaneiwitinsertie gedreven door het Sec (van secretory) translocase. Het 

Sec-translocase is essentieel voor de levensvatbaarheid van de cellen en is 

universeel geconserveerd. De centrale component is het sterk geconserveerde 

eiwit-geleidende kanaal SecYEG ofwel Sec-translocon. Het bemiddelt zijn 

functie in de cytoplasmamembraan van bacteriën en archaea, maar is ook 

aanwezig in het endoplasmatisch reticulum (Sec61-complex) en de thylako-

idemembraan van eukaryoten (1). Bacteriën hebben een extra onderdeel: het 

motor ATPase SecA, dat de energie levert voor eiwittranslocatie. Eiwitten 

in de cel worden gesynthetiseerd aan ribosomen. Voor het doelgericht over-

brengen van eiwitten naar het Sec-translocon bestaan er twee hoofdroutes in 

E. coli, die onderscheid maken tussen uit te scheiden (precursor)eiwitten en 

membraaneiwitten. De meeste membraaneiwitten worden co-translationeel 

naar het translocon gebracht. Dit wil zeggen dat deze eiwitten nog niet volle-

dig gesynthetiseerd zijn en nog ribosoom-gebonden zijn. Membraaneiwitten 

bestaan voor een belangrijk deel uit hydrofobe aminozuren en een dergelijke 

polypeptide keten is niet stabiel in een waterige omgeving. Wanneer het eer-

ste sterk hydrofobe deel wat in staat is een alfa-helix te vormen (2, 3) uit de 

ribosomen uitgangstunnel, wordt het gebonden door het signaalherkennings-

deeltje (Engels signal recognition particle SRP) en als incomplete ribosoom 

eiwitketen (Engels ribosome nascent chain RNC) door SRP naar het membraan 

gebracht (2, 3). Het SRP-RNC-complex bindt aan de membraan-geassoci-

eerde SRP-receptor FtsY (4, 5) en wordt vervolgens op het translocon (6) 

geladen. Het translocon bindt aan het ribosoom en de gebonden polypeptide 

keten wordt in het kanaal ingebracht en glijdt vervolgens in het membraan in 

een proces dat wordt aangedreven door de translatiekracht van de ribosomen 

en de spontane verdeling van de hydrofobe transmembraansegmenten in 

het membraan (7, 8). Daarentegen worden de meeste secretorische eiwitten 

op een post-translationele manier naar het Sec-translocon gebracht. Deze 

eiwitten worden eerst volledig gesynthetiseerd voordat de translocatie wordt 

gestart. Secretorische eiwitten herbergen een amino-terminale (N-termi-

nale) signaalsequentie, die in het algemeen bestaat uit een positief geladen 

N-terminus, een hydrofobe kern en een polaire C-terminus (3). Zodra een 
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groot deel van het secretorisch eiwit uit het ribosoom is gekomen, wordt het 

gebonden door het moleculaire chaperonne eiwit SecB. SecB voorkomt dat 

het eiwit aggregeert en het in een ontvouwen, secretie-competente toestand 

wordt gehouden. SecB brengt het precursoreiwit naar het motoreiwit SecA 

(9), dat bindt aan het translocon, waarna translocatie kan worden geïnitieerd. 

In de volgende stappen wordt de energie van ATP-binding en hydrolyse door 

SecA gebruikt om het precursoreiwit door het Sec-translocon te leiden.

Hoewel er al veel structurele en functionele informatie beschikbaar is over 

SecA en het translocon, met de afzonderlijke SecY, SecE en SecG onderdelen, 

moeten een aantal mechanische details over eiwittranslocatie nog worden 

opgehelderd. In de laatste decennia zijn fosfolipiden, in het bijzonder de 

negatief geladen (anionische) fosfolipiden, van de cytoplasmamembraan ge-

identificeerd als een essentiële functionele component voor eiwittranslocatie. 

De exacte werkwijze waarmee deze fosfolipiden hun effect op translocatie 

uitoefenen, is echter grotendeels onduidelijk gebleven. Een actieve rol van 

fosfolipiden werd gesuggereerd door de waarneming dat SecA met lage 

affiniteit bindt aan anionische fosfolipiden (10, 11). In dit proces penetreert 

SecA het membraan met zijn amfipathische N-terminus (12) en raakt daarbij 

verankert aan het membraan. Verder wordt de ATPase-activiteit van SecA 

gestimuleerd door anionische fosfolipiden (10). Tenslotte is aangetoond dat 

de signaalsequentie van secretieeiwitten aan het membraan kan binden en 

dat deze interactie een alfa-helix structuur van de signaalsequentie induceert 

die essentieel lijkt voor herkenning (13, 14). In dit proefschrift hebben we de 

rol van anionische fosfolipiden als een essentiële partner voor de functionele 

interactie tussen SecA en SecYEG onderzocht.

In hoofdstuk 1 bespreken we een recente membraaneiwit reconstitutie tech-

niek als een nieuw hulpmiddel voor de bestudering van membraaneiwitten 

in een natuurlijke fosfolipide-gebaseerde omgeving, met de nadruk op het 

Sec-translocon. Deze methode is gebaseerd op het gebruik van eiwitten die 

een ring kunnen vormen rondom een kleine fosfolipiden patch, zogenaamde 

nanodiscs. Deze nanodiscs bestaan dus uit een schijfvormig lipide dubbel 

membranen, die worden gestabiliseerd door een eiwitband, het zogenoemde 
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major scaffold protein (MSP). We hebben verder het belang van nanodiscs be-

nadrukt in recente studies over de mechanistische en structurele kenmerken 

van het Sec-translocon en het gebruik van deze nanodiscs voor biofysische, 

biochemische en structurele analyse. Veel studies zijn uitgevoerd met deter-

gents-oplosbaar gemaakte translocons en het gebruik van detergentia kan 

structurele en functionele defecten in eiwitten veroorzaken. Dit is vooral 

duidelijk in de translocon-ribosoominteractie die substraat onafhankelijk is 

in detergentsoplossing, maar strikt substraatafhankelijk is wanneer nanodisc- 

gereconstitueerde Sec-translocons of natuurlijke membranen worden gebruikt 

(15). Daarom bieden nanodiscs vele mogelijkheden om membraaneiwitten te 

onderzoeken in een fysiologisch relevante fosfolipide omgeving.

In Hoofdstuk 2 hebben we de rol van fosfolipiden voor SecA translocon binding 

en translocatieactiviteit onderzocht. We hebben twee verschillende groot-

tes van nanodiscs gebruikt (kleine ~ 12 nm en grote ~ 30 nm) die maar één 

SecYEG- kanaal herbergen en dus verschillen in het aantal fosfolipiden dat 

door het scaffold protein wordt opgesloten. We vonden dat SecA veel efficiënter 

aan het Sec-translocon bindt wanneer fosfolipiden zeer overvloedig aanwezig 

waren (d.w.z. de grote nanodiscs) in vergelijking met de kleinere nanodiscs. 

Eerdere studies toonden aan dat SecA-binding alleen plaatsvond wanneer de 

nanodiscs werden aangevuld met anionische fosfolipiden (10, 11), maar die 

studies stelden niet vast of de binding optrad aan de fosfolipiden of aan het 

translocon. Ons onderzoek heeft dus aangetoond dat anionische fosfolipiden 

nodig zijn voor de efficiënte binding van SecA aan SecYEG. We hebben vast-

gesteld dat binding van SecA aan anionische fosfolipiden wordt bevorderd 

via de positief geladen SecA N-terminus (16). Na verwijdering van de N- 

terminus werd zowel de binding tussen SecYEG als de translocatie beïnvloed. 

Om een onderscheid te maken tussen een eenvoudige membraan bindende 

functie van de SecA N-terminus of een potentiële allosterische functie van 

de SecA-lipide-interactie, introduceerden we een flexibel stukje polypeptide 

(linker) tussen de N-terminus en het katalytische ATPase-domein van SecA. 

De hypothese is dat de membraaninsertie van de N-terminus van SecA een 

conformationele verandering van het SecA-eiwit veroorzaakt waardoor het 

vervolgens met hoge affiniteit aan SecYEG kan binden. He flexibele stukje 
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polypeptide zou dus deze allosterische functie moeten verstoren, maar zal 

daarentegen de membraanbinding van SecA niet beïnvloeden. De flexibele 

linker interfereerde inderdaad met translocatie en SecYEG-binding en dit 

kon alleen kon worden overwonnen door een hoge SecA-concentraties. Deze 

gegevens suggereren dat anionische fosfolipiden dienen om SecA te activeren 

voor de hoge affiniteit binding aan SecYEG middel een allosterische effect 

van de fosfolipiden op de SecA structuur waardoor de interactie met SecYEG 

kan plaatsvinden. Een belangrijke implicatie van dit werk is dat de fosfolipi-

den-gebonden vorm van SecA een echt tussenproduct is in de katalytische 

cyclus. We stellen een nieuw mechanisme voor van eiwittranslocatie, waarbij 

SecA eerst bindt aan de anionische fosfolipiden in het membraan, waarna 

het fosfolipide gebonden SecA met hoge affiniteit bindt aan het SecYEG 

complex. In een enkel molecuul studie aan de lokalisatie van SecA in levende 

E. coli cellen werd gevonden dat het merendeel van de SecA gebonden is aan 

het membraanoppervlak (17). Het SecA blijkt vlot te diffunderen aan het 

membraanoppervlak met snelheden die typisch worden waargenomen voor 

membraaneiwitten (-complexen). Een van de snelheden suggereert echter 

een snellere beweging van SecA langs het membraanoppervlak, en deze zou 

kunnen corresponderen met het hier genoemde SecA-tussenproduct dat is 

gebonden aan het fosfolipide-oppervlak en dat geactiveerd is om de Sec- 

translocon met hoge affiniteit te binden.

Hoewel de bevindingen van Hoofdstuk 2 een uniek inzicht gaf in de functio-

nele rol van anionisch fosfolipide voor de SecA-SecYEG-interactie, hebben 

we in Hoofdstuk 3 de functionele maar ook structurele rol van anionische 

fosfolipiden voor eiwittranslocatie onderzocht. Hierin vergeleken we de ani-

onische lipide-afhankelijkheid van de SecA-SecYEG-interactie met die van 

de eiwittranslocatie. De binding van SecA aan SecYEG blijkt al verzadigd 

bij een anionische fosfolipiden concentratie van circa 10 %, terwijl de tran-

slocatieactiviteit verder toeneemt met concentratie tot boven de 30 %. De 

anionische fosfolipide-afhankelijkheid van deze twee processen is dus enorm 

verschillend, wat suggereert dat er ten minste twee verschillende anionische 

lipide-afhankelijke stappen in translocatie zijn. Met behulp van molecu-

laire dynamica simulaties identificeerden we een verrijking van anionische 
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fosfolipiden in en nabij de laterale uitgang van het Sec-translocon en bij de 

amfipathische N-terminale helix van SecA die zich in de buurt van de SecG 

sub-eenheid van het translocon bevindt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 

het signaalpeptide van secretorische eiwitten bindt aan de laterale uitgang 

van het translocon en dat dit het openen van de translocatieporie bevordert 

(18). Aldus zou de aanwezigheid van anionische fosfolipiden op die plaats 

mogelijk een alfa-helix vorm van de signaalsequentie kunnen induceren of 

stabiliseren. Door het combineren van de resultaten van Hoofdstuk 2 en 3, 

stellen we een nieuw mechanisme voor van eiwittranslocatie in bacteriën, 

waarbij anionische fosfolipiden op tenminste twee verschillende niveaus wer-

ken. Ten-eerste, ondersteunen anionische fosfolipiden de binding van SecA 

aan het cytoplasmatische membraanoppervlak en activeren zij SecA voor de 

hoge affiniteit interactie met SecYEG. Ten tweede, stabiliseren anionische 

fosfolipiden de pre-open toestand van de laterale uitgang van het SecY-kanaal 

en bevorderen zij de correcte positionering van de binnenkomende signaal-

sequentie van het secretieeiwit.

Hoewel nanodiscs een fantastisch hulpmiddel zijn voor het onderzoek aan 

membraaneiwitten in hun natuurlijke lipidenomgeving, werden de studies, 

gepresenteerd in Hoofdstuk 2 en 3, uitgevoerd als zogenaamde bulk experi-

menten. Daarom presenteren we in Hoofdstuk 4 een nieuwe methode voor 

het reconstitueren van SecYEG-kanalen in membranen om niet alleen hun 

diffusie maar ook in de tijd de bindingsreacties op single-molecule niveau 

te onderzoeken. Hiertoe maken we gebruik van SLBs (van supported lipid 

bilayers). Dit zijn modelmembranen en worden gevormd door fusie van 

lipide vesicles op een vaste stof oppervlak, zoals mica- of glasoppervlakken. 

Deze SecYEG-bevattende SLBs hebben we in stroomcellen gevormd om 

het mogelijk te maken om ongebonden materiaal te verwijderen en buf-

feruitwisseling en toevoeging van bindingspartners mogelijk te maken. De 

diffusie van SecYEG in die SLBs hebben we onderzocht met behulp van 

Total internal reflection fluorescence (TIRF) microscopie en de dynamiek van 

de membraandiffusie van het translocon hebben we geanalyseerd met behulp 

van de cumulative probability distribution (CPD). De analyse resulteerde in 

identificatie van twee populaties van SecYEG die een duidelijk verschillende 
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diffusiecoëfficiënt vertonen. In de aanwezigheid van SecA of RNCs bleef 

het aantal diffusiepopulaties ongewijzigd. Echter de diffusiecoëfficiënt van 

sommige SecYEG-complexen bleek te veranderen na SecA-binding en nam 

significant af in de aanwezigheid van RNCs. Dit betrof een dramatische 

vertraging in diffusie en dit is opmerkelijk, aangezien de diffusiekarakteristie-

ken van SecYEG zeer waarschijnlijk worden bepaald door de viscositeit van 

de omgevende fosfolipidenomgeving en nauwelijks worden beïnvloed door 

de fysisch-chemische eigenschappen van de waterige omgeving. Inderdaad, 

inductie van crowding events door het toevoegen van hoge concentraties 

Ficoll PM70 in het medium had weinig invloed op de diffusie van SecYEG. 

Omdat van het ribosoom bekend is dat het een interactie aangaat met fos-

folipiden (8), stelden we de hypothese op dat deze extra lipideninteractie de 

oorzaak is van vertraagde diffusie van SecYEG na ribosoombinding. Verder 

bieden de diffusieconstanten zoals bepaald voor de gezuiverde en gedefini-

eerde componenten in een fosfolipide membraan een referentiekader voor 

de verdere interpretaties van het complexe diffusiegedrag van SecYEG in 

het cytoplasmamembraan van levende cellen (19). SLBs blijken uitstekend 

modelmembranen te zijn om diffusie en real-time bindingsgebeurtenissen 

op single-molecule niveau te onderzoeken.

Samenvattend presenteert dit proefschrift nieuwe mechanistische inzichten 

in eiwittranslocatie in bacteriën en definieert het met name de rol van ani-

onische fosfolipiden tijdens dit proces. Het biedt een lang gezochte uitleg 

waarom anionische fosfolipiden essentieel zijn voor translocatie en integreert 

verschillende experimentele waarnemingen omtrent de invloed van anionische 

fosfolipiden op componenten van de Sec-translocon in een verenigend model. 
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