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Nederlandse Samenvatting 
 

De visualisatie van membraaneiwit diffusie in levende 

bacteriën  

In levende cellen worden essentiële processen, zoals transcriptie, translatie, 

intracellulair transport en eiwit segregatie gedreven door eiwitten die 

tijdelijke en zeer dynamische interacties aangaan. Enkel-molecuul 

fluorescentie technieken zijn succesvol ingezet om de mobiliteit van 

eiwitten te bestuderen in eukaryote en prokaryote cellen. Deze technologie 

maakt het mogelijk om het gedrag in kaart te brengen van individuele 

eiwitten met een milliseconden temporele en een nanometer spatiele 

resolutie. 

Met enkel-molecuul fluorescentie microscopie heb ik de laterale mobiliteit 

van 10 verschillinde E. coli membraaneiwitten (WALP-KcsA, YedZ, YidC, 

CstA, GlpT, MscL, MscS, MreB, TatA and YqiK) onderzocht om inzicht te 

verkrijgen hoe heterogeniteit en macromoleculaire drukte de mobiliteit en 

functie van bacteriële cytoplasma membraaneiwitten beïnvloed. Hiervoor 

heb ik ten eerste deze tien eiwitten fluorescent gelabeld en tot expressie 

gebracht met plasmiden in E. Coli bacteriën. Daarna heb ik individuele 

fluorescente eiwitmoleculen binnen bacteriële cellen gevisualiseerd met 

wide-field microscopie. Met tracking software heb ik vervolgens de 

beweging in tijd van de fluorescente eiwitten in kaart gebracht. 



 

In hoofdstuk 3 van dit proefschrift laat ik de invloed van het MreB 

cytoskelet netwerk op de mobiliteit van trans-membraan eiwitten in E. coli 

zien. In dit hoofdstuk benadruk ik het bestaan van membraan micro-

domeinen in het binnen membraan van E. coli.  Naast het stabiliseren van 

deze micro-domeinen wordt ook de mobiliteit van trans-membraan eiwitten 

door het MreB cytoskelet begrenst.  

De mobiliteit van de TatA component van het arginine eiwittransport 

systeem in E. coli onderzoek ik in hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk brengt de 

heterogeniteit in de diffusie eigenschappen van het TatA complex naar 

voren, welke veroorzaakt wordt door een gedeelte van de complexen die 

sneller bewegen dan anderen. Gebaseerd op deze vindingen stel ik nieuw 

model voor, het zogenaamde “substraat geïndiceerde flip-flop model” voor 

het beschrijven van de dynamica van het Tat systeem. In dit model begint de 

TatA translocatie cyclus met TatA oligomeren en monomeren die vast zitten 

aan het membraan een complex vormen met TatB en TatC. Daarna bindt 

substraat eiwit aan dit TatBC complex, gevolgd door de PMF-afhankelijke 

werving van TatA oligomeren. Vervolgens flippen de TatBC-gebonden 

TatA oligomeren in het membraan waarmee zij een transmembraan TatABC 

substraat vormen dat relatief langzaam diffundeert. Dit vormt een 

gefunctionaliseerde porie die het substraat de mogelijkheid geeft om het 

membraan van de cytoplasmatische zijde naar het periplamische zijde te 

passeren. 

 



In hoofdstuk 5, bestudeer ik de mobiliteit van de membraan organiserende 

eiwitten YqiK en MreB in E.coli bacteriën. In dit hoofdstuk laat ik zien dat 

YqiK flotillin-achtige eigenschappen heeft en wellicht dezelfde 

eigenschappen heeft als eucaryotische flotillines. Het visualiseren van 

fluorescerend gelabelde MreB en YqiK laat zien dat regio’s met verhoogde 

fluïditeit (RIFs) en hogere orde regio’s (rafts) intrinsieke structurele 

eigenschappen zijn van E. coli’s cytoplasmatische membraan die spatiaal 

gesepareerd zijn van elkaar. 

Concluderend laten mijn bevindingen zien dat E. coli’s cytoplasmatisch 

membraan heterogeen is en georganiseerd wordt door het MreB cytoskelet 

netwerk. Door het diffusie gedrag van verschillende E. coli cytoplasma 

membraaneiwitten te bestuderen heb ik ontdekt dat membraan heterogeniteit 

en macromoleculaire drukte twee essentiële parameters zijn die trans-

membrane eiwit mobiliteit en functie controleren.  
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