
VU Research Portal

Across the inner membrane and beyond

Jong, W.S.

2008

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Jong, W. S. (2008). Across the inner membrane and beyond: Signal peptide-mediated protein transport via the
Tat and autotransporter pathways of Escherichia coli. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije
Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/b33b4b1d-2414-42e0-a077-0fe5e2e393d2


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlandse samenvatting 



Nederlandse samenvatting 

136 
 

Over het binnenmembraan en verder 
Signaal peptide‐gemedieerd eiwittransport via de Tat en autotransporter 

routes van Escherichia coli 
 

 
1. Inleiding 
 
Bacteriën  zijn    ééncellige  organismen met  een  afmeting  van  slechts  enkele micrometers  die 
alleen met behulp  van een microscoop  zichtbaar  zijn  voor het menselijk oog. De  inhoud van 
een bacteriële cel wordt gevormd door het  cytoplasma (celvloeistof). Hieromheen bevindt zich 
een cel‐enveloppe die het cytoplasma afschermt van het externe of extracellulaire milieu. De 
cel‐enveloppe van de Gram‐negatieve bacteriën, waartoe onder andere de bacterie Escherichia 
coli  (E.  coli)  behoort,  is  zeer  gecompliceerd  en  bestaat  uit  twee  membranen:  het 
binnenmembraan  dat  in  contact  staat  met  het  cytoplasma,  en  het  buitenmembraan  dat  in 
contact  staat  met  het  extracellulaire  milieu.  Tussen  deze  twee  membranen  is  de 
periplasmatische  ruimte  gelocaliseerd  die  een  vloeistof    bevat  die  het  periplasma  wordt 
genoemd. 

Het  cytoplasma  van  de  bacteriële  cel  bestaat  uit  een waterige  oplossing   waarin  zich 
onder  andere  het  DNA  bevindt  waarop  de  erfelijke  of  genetische  informatie  van  de  cel 
besloten ligt. Het DNA bestaat uit vele genen die op hun beurt elk kunnen coderen voor een of 
meerdere eiwitten. Eiwitten vervullen binnen en buiten de cel een zeer grote verscheidenheid 
aan biologische functies. Om de informatie van een gen om te zetten in een eiwit  wordt in het 
cytoplasma eerst een tijdelijke kopie van het gen gemaakt in de vorm van een mRNA molecuul. 
Vervolgens  wordt  het  mRNA  molecuul  vertaald  naar  een  eiwit.  Deze  laatste  stap  wordt 
‘translatie’ genoemd en wordt uitgevoerd door de ribosomen die zich net als het DNA  in het 
cytoplasma bevinden. Een eiwit  is  in  feite niets anders dan een ketting die  is opgebouwd uit 
een  combinatie  van een  twintigtal  bouwstenen met  verschillende  chemische eigenschappen. 
Deze  bouwstenen  zijn  de  zogenaamde  ‘aminozuren’  en  deze  worden  door  de  ribosomen 
middels  een  peptidebinding  aan  elkaar  gekoppeld.  De  ketens  die  op  deze  manier  onstaan 
worden  ‘polypeptiden’  genoemd.  De  informatie  op  het mRNA  bepaalt  welke  aminozuren  in 
welke volgorde aan elkaar moeten worden gekoppeld en hoe lang de polypeptide‐keten moet 
worden.  De  specifieke  volgorde  waarin  de  afzonderlijke  aminozuren    aan  elkaar  zijn  gezet 
bepaalt de vouwingsstaat of 3‐dimensionale structuur van de polypetideketen en welke functie 
het eiwit uiteindelijk zal uitoefenen.      

Ongeveer  33%  van  alle  eiwitten  die  in  het  cytoplasma  van  E.  coli  worden 
gesynthetiseerd  (aangemaakt) hebben een eindbestemming die buiten dit compartiment  ligt: 
een  van  de membranen,  het  periplasma,  het  celoppervlak  of  het  extracellulaire milieu.  Een 
centrale vraag binnen de biologie is hoe eiwitten, die over het algemeen een hydrofiel (‘water‐
lievend’)  karakter  hebben,  membranen  kunnen  passeren  die  opgebouwd  zijn  uit  lipiden 
(vetten)  en  dus  een  hydrofoob  (‘water‐afstotend’)  karakter  hebben.  In  Gram‐negatieve 
bacteriën heeft zich in de loop der tijd een scala aan transport routes ontwikkeld om eiwitten 
over membranen te transporteren (translocatie) en op de verschillende locaties in de cel af te 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leveren. De voornaamste manier om eiwitten uit het cytoplasma te exporteren  is via het Sec 
translocon,  een  nauw,  eiwit  doorlatend  kanaal  in  het  binnenmembraan.  Gezien  de  geringe 
diameter van het eiwit‐doorlatend kanaal kunnen via deze ‘Sec route’ alleen polypeptideketens 
worden  vervoerd  die  nog  ongevouwen  zijn  tijdens  de  passage  van  het  binnenmembraan. 
Eiwitten  die  de  Sec  route  volgen  worden  uiteindelijk  ofwel  geïntegreerd  in  het 
binnenmembraan  ofwel  losgelaten  in  het  periplasma.  In  sommige  gevallen  fungeert  de  Sec 
route  als  startpunt  voor  transport  routes  die  eiwitten  verder  transporteren  over  het 
buitenmembraan  om  ze  vervolgens  uit  te  scheiden  (secretie)  in  het  externe  milieu. 
Bijvoorbeeld, de eiwitten die worden uitgescheiden via de ‘autotransporter route’, het meest 
voorkomende secretie systeem in Gram‐negatieven bacteriën, zijn afhankelijk van de Sec route 
voor  hun  initiële  transport  uit  het  cytoplasma.  Relatief  kort  geleden  is  een  belangrijke 
alternatieve  transport  route  ontdekt  die  naast  de  Sec  route  functioneert  in  de  export  van 
eiwitten uit het cytoplasma. Dit is de ‘twin‐arginine translocation’ route die wordt afgekort tot 
Tat route. Het belangrijkste kenmerk van deze route is zijn vermogen om eiwitten die reeds in 
een gevouwen toestand zijn over het binnenmembraan te transloceren. Dit in tegenstelling tot 
het Sec translocon. 

Eiwitten komen in de juiste transport route en op de juiste cellulaire locatie terecht met 
behulp van een specifieke interne aminozuur sequentie die ‘targeting signaal’ wordt genoemd. 
Op het moment dat het targeting signaal van een groeiende (nascente), polypeptide‐keten uit 
het  ribosoom  komt,  interacteert  deze  met  een  ‘targeting  factor’  in  het  cytoplasma  die  de 
polypeptide  naar  het  binnenmembraan  brengt  en  bij  het  juiste  translocon  aflevert.  Deze 
laatste twee stappen worden gevat in de term ‘targeting’.  De specifieke samenstelling van een 
targeting sequentie bepaalt met welke targeting factor een interactie wordt aangegaan en dus 
op  welke  wijze  en  via  welk  translocon  het  transport  van  een  eiwit  uit  het  cytoplasma  zal 
verlopen.  Eiwitten  die  bestemd  zijn  voor  locaties  voorbij  het  binnenmembraan  zijn  in  de 
meeste  gevallen  uitgerust  met  een  ‘signaal  peptide’,  een  kort  targeting  signaal  aan  de  N‐
terminus (het uiteinde dat als eerste van het ribosoom afkomt). Signaal peptiden worden over 
het algemeen tijdens of na de translocatie over het binnenmembraan van het eiwit afgeknipt 
door een signaal peptide knippend enzym, het ‘signaal peptidase’ (SPase), waarna het ‘mature’ 
eiwit  wordt  losgelaten  in  de  periplasmatische  ruimte.  Hier  zal  het  eiwit  blijven,  of  het  zal 
terechtkomen in een volgende transport route die zal leiden tot integratie van het eiwit in de 
buitenmembraan of tot secretie in het externe milieu. Naast eiwitten met een eindbestemming 
die  voorbij  het  binnenmembraan  ligt,  is  er  een  grote  groep  eiwitten  die  in  het 
binnenmembraan zelf verblijft, te weten de ‘integrale binnenmembraan eiwitten’ (IMPs). IMPs 
zijn  niet  uitgerust  met  een  afknipbaar  signaal  peptide.  In  plaats  daarvan  functioneren  sterk 
hydrophobe  interne  ‘transmembraan  domeinen’,  die  integreren  in  het  binnenmembraan  en 
het  eiwit  aan  het  membraan  verankeren,  als  herkenningsplaats  voor  factoren  die  targeting 
verzorgen. 

Recente bewijsvoering  laat zien dat een aantal signaal peptiden naast  informatie over 
de  te  volgen  targeting  en  translocatie  routes  ook  nog  andere  informatie  in  zich  herbergt  en 
betrokken is bij andere aspecten van eiwittransport (zie verder). Het werk dat is beschreven in 
dit proefschrift verruimt het  inzicht  in signaal peptide‐gemedieerd  (gedreven) eiwit  transport 
via de Tat en autotransporter routes in de bacterie E. coli. 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2. Moleculaire interacties van Tat signaal peptiden 
 

De Tat route van E. coli  is gewijd aan de export van eiwitten die  in het cytoplasma reeds een 
gevouwen structuur hebben aangenomen. Deze  ‘Tat  substraten’  zijn vaak eiwitten die  in het 
cytoplasma  een  metaal  co‐factor  binden  en  functioneren  in  de  ademhalingsketen  in  het  
periplasma.  Tat  substraten  worden    gesynthetiseerd  met  signaal  peptiden  die  een  sterk 
geconserveerde aminozuur consensus sequentie bezitten die wordt weergegeven als (S/T)‐R‐R‐
x‐F‐L‐K. De letters in deze sequentie staan elk voor een bepaald aminozuur waarbij de R staat 
voor het  aminozuur arginine. De aanwezigheid  van  twee arginines  achter elkaar heeft  geleid 
tot de naam Tat (voor twin‐arginine translocation, ofwel tweeling‐arginine translocatie). 

De  experimenten  beschreven  in  hoofdstuk  2  van  dit  proefschrift waren  er  op  gericht 
targeting  factoren en andere eiwitten  te  identificeren die betrokken  zijn bij  de  targeting  van 
Tat substraten. Hiervoor analyseerden we in vitro (in de reageerbuis) de moleculaire interacties 
van de signaal peptide van twee nascente Tat substraten (SufI en TorA) in het cytoplasma van 
E. coli. De resultaten lieten zien dat de signaal peptide van SufI zich in de directe nabijheid van 
de ribosomale subunits L23 en L29 bevindt op het moment dat deze uit het ribosoom komt. Dit 
toont  aan  dat  Tat  substraten  het  ribosoom  verlaten  via  de  grote  (algemene)  ribosomale 
uitgang. Verder bleek dat de signaal peptide van Tat substraten  in contact te zijn met trigger 
factor  (TF),  een  ribosoom  gebonden  chaperone  eiwit  dat  gelocaliseerd  is  vlak  bij  de  grote 
ribosomale uitgang via een interactie met L23. Omdat dit contact met TF vrijwel exclusief was 
en in stand bleef totdat de translatie was beëindigd en Tat het substraat van het ribosoom was 
losgekoppeld, onderzochten we de mogelijkheid dat TF een rol speelt  in de targeting van Tat 
substraten. Eerdere studies door andere groepen hadden gesuggereerd dat TF een rol speelt in 
het reguleren van de toegang van geëxporteerde eiwitten tot targeting routes die naar het Sec 
translocon  leiden  danwel  het  voorkomen  van  onproductieve  interacties  van  translerende 
ribosomen  met  het  Sec  translocon.  Om  die  reden  leek  het  aannemelijk  dat  TF  een 
onderscheidende  rol  zou kunnen vervullen  in de  transport  route  selectie  van Tat  substraten. 
Een andere plausibele rol voor TF leek het tegengaan van voortijdige interacties van Tat signaal 
peptiden met  de  Tat  translocatie machinerie.  Echter,  uit  experimenten die we uitvoerden  in 
vivo    (in  levende  cellen)  bleek  dat  de  efficiëntie  en  snelheid  van  de  export  van  SufI  uit  het 
cytoplasma niet  significant werden beinvloed door  zowel  verhoogde hoeveelheden TF  in het 
cytoplasma alswel de volledige afwezigheid daarvan. Deze resultaten zijn een argument tegen 
een belangrijke rol in het Tat export mechanisme. We achten het het meest waarschijnlijk dat 
TF  automatisch met  Tat  signaal  peptiden  interacteert  vanwege  zijn  positie  dicht  bij  de  grote 
ribosomale  uitgang  waar  Tat  signaal  peptiden  het  ribosoom  verlaten.  Dit  is  in 
overeenstemming met recente data uit ons lab die suggereerden dat TF in de directe nabijheid 
is van alle eiwitten die het ribosoom verlaten via de grote ribosomale uitgang. 
 
 
3. Signaal peptide‐gemedieerd transport via de autotransporter route 

 
De  autotransporter  (AT)  route  is  het meest wijdverspreide  systeem dat wordt  gebruikt  door 
ziekteverwekkende Gram‐negatieve bacteriën om virulentie  factoren  (eiwitten die  betrokken 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zijn bij het onstaan van een ziekte) over de cel‐enveloppe te transporteren en uit te scheiden in 
het externe milieu. De eiwitten die  via deze route worden vervoerd worden ‘autotransporters’ 
(ATs)  genoemd.  Deze  naam  is  afgeleid  van  vroegere  studies  die  suggereerden  dat  ATs,  na 
passage  van  het  binnenmembraan  via  het  Sec  translocon,  zichzelf,  zonder  hulp  van  andere 
factoren, over de buitenmembraan konden transporteren. ATs worden gesynthetiseerd in het 
cytoplasma  als  voorloper‐eiwitten  die  bestaan  uit  drie  op  zichzelf  staande  domeinen:  (i)  het 
signaal peptide aan de N‐terminale kant (voorkant) van de polypeptide‐keten dat de targeting 
naar  en  translocatie  over  de  binnenmembraan  via  het  Sec  translocon  medieert,  (ii)  het 
‘passenger’‐ of passagiersdomein dat uiteindelijk in het externe mileu wordt uitgescheiden en 
het  werkzame  gedeelte  van  de  AT  bevat,  en  (iii)  het  β‐domain  aan  de  C‐terminale  kant  
(achterkant) van de polypeptide‐keten dat  integreert  in de buitenmembraan en de passenger 
help het buitenmembraan te passeren. De experimenten  in de hoofdstukken 3‐5 geven meer 
inzicht  in  de  biogenese  van  de  AT  hemoglobine  protease  (Hbp),  vanaf  de  synthese  in  het 
cytoplasma tot en met de translocatie over het buitenmembraan. 

 
3.1. Targeting naar het binnenmembraan 
In  E.  coli  bestaan  twee  voorname  targeting  routes  om  eiwitten  naar  het  Sec  translocon  te 
sturen.  Eiwitten  die  een  relatief  hydrofiele  signaal  peptide  bevatten,  interacteren  over  het 
algemeen met  de  targeting  factor  SecB  en  worden  ‘post‐translationeel’  (na  beëindiging  van 
translatie)  naar  het  translocon  gebracht.  IMPs  en  eiwitten  met  relatief  hydrophobe  signaal 
peptiden gaan een interactie aan met de targeting factor ‘signal recognition particle’ (SRP) die 
het eiwit ‘co‐translationeel’ (tijdens de translatie) bij het Sec translocon aflevert. 

Vele ATs zijn uitgerust met ongewoon lange signaal peptiden die aan de N‐terminus een 
bijzondere extensie (verlenging) bezitten van ongeveer 25 aminuzuren. Het is bekend dat deze 
signaal peptiden targeting naar het Sec translocon mediëren. Echter, de targeting route (post‐ 
of co‐translationeel) die ze specificeren, en de rol die de N‐terminale extensie daar bij speelt, 
zijn tot op heden onderwerp van stevige discussie. Eerder onderzoek door ons lab toonde aan 
dat Hbp interacteert met het SRP in vitro en facultatief gebruik kan maken van de SRP dan wel 
de  SecB  route  in  vivo.  De  vinding  dat  SRP  een  rol  speelt  in  de  targeting  van  Hbp  was 
opmerkelijk gezien het feit dat deze targeting factor een voorkeur heeft voor sterk hydrophobe 
targeting signalen, terwijl de signaal peptide van Hbp slechts een gematigd hydrofoob karakter 
heeft.  Om  die  reden  namen we  de mogelijkheid  in  overweging  dat  de  speciale  N‐terminale 
extensie van de Hbp signaal peptide een ondersteunde rol heeft in de binding van SRP. 

In  hoofdstuk  3  werd  de  rol  van  de  N‐terminale  extensie  in  de  binnenmembraan 
targeting van Hbp onderzocht. In afwezigheid van de extensie bleek de export en secretie Hbp 
onaangedaan,  wat  aangeeft  dat  de  extensie  niet  per  se  nodig  is  voor  binnenmembraan 
targeting  en  translocatie.  In  vitro    interactie  studies  suggereerden  vervolgens  dat  de 
(aanwezigheid van) de extensie geen voorwaarde  is voor binding van SRP aan de Hbp signaal 
peptide en niet direct betrokken is bij het recruteren van SRP. Ook een stimulatoire rol voor de 
extensie in binding van SRP aan de Hbp signaal peptide werd niet door de data ondersteund. Al 
met al suggereerden de in vitro experimenten dat de N‐terminale extensie niet nodig is voor de 
interactie van het SRP met de Hbp signaal peptide. De rol van de extensie werd ook onderzocht 
in vivo. In overeenstemming met de data verkregen in vitro bleek dat een variant van Hbp die 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de extensie mistte nog steeds  in staat was de SRP route  te gebruiken voor  targeting naar de 
binnenmembraan.  Alle  bovenstaande  data  tezamen  suggereren  dat  de  N‐terminale  extensie 
van de Hbp signaal peptide niet betrokken is bij de selectie van een specifieke targeting route. 

Zoals  hierboven  genoemd,  is  de  wijze  waarop  ATs  het  binnenmembraan  bereiken 
onderwerp van discussie.  In  tegenstelling  tot Hbp wordt van een aantal andere ATs beweerd 
dat deze het binnenmembraan bereiken via een strict SRP‐onafhankelijke, post‐translationele 
route.  Verder  zijn  onze  eerdere  bevindingen  wat  betreft  de  SRP‐afhankelijkheid  van  Hbp  in 
twijfel  getrokken  door  een  aantal  andere  wetenschappers.  In  hoofdtuk  3  werden  daarom 
nieuwe  in  vivo  experimenten uitgevoerd die bevestigden dat Hbp gebruik kan maken van de 
SRP  route  voor  targeting.  Wat  de  exacte  oorzaak  is  van  de  tegenstrijdigheid  tussen  de 
bevindingen met Hbp en de andere ATs wat betreft de targeting naar het binnenmembraan is 
vooralsnog onduidelijk. 

 
3.2. Passage van het binnenmembraan; de rol van YidC 
Werk  van  andere  groepen  heeft  gesuggereerd  dat  de  N‐terminale  exentie  van  AT  signaal 
peptiden  invloed  heeft  op  de  snelheid  waarmee  ATs  over  het  binnenmembraan  worden 
getransloceerd.  Verder  is  er  gesuggereerd  dat  de  verlengde  AT  signaal  peptiden  relatief 
langzaam door het Sec  translocon voortbewegen en dat ze de AT na  translocatie kortstondig 
aan  het  binnenmembraan  doen  ‘vastplakken’.  Opvallend  genoeg  lijkt  dit  laatste  fenomeen 
nodig  om  te  voorkomen  dat  er  abnormale  vouwing  van  het  passenger‐domein  van  de  AT 
plaatsvindt in de periplasmatische ruimte. Tezamen impliceren deze data dat ATs een atypische 
route door het Sec  translocon zouden kunnen volgen. Deze mogelijkheid werd onderzocht  in 
hoofdstuk 4. 

In vitro studies toonden aan dat de Hbp signaal peptide ten tijde van de insertie in het 
binnenmembraan  interacteert  met  YidC.  YidC  is  een  eiwit  dat  geassocieerd  is  met  het  Sec 
translocon en tot dusver voornamelijk in verband werd gebracht met de biogenese van IMPs. 
Eerdere onderzoeken hadden al aangetoond dat nascente Hbp polypeptiden interacteren met 
de  Sec  translocon  componenten  SecY  en  SecA  in  het  binnenmembraan  en  SRP  in  het 
cytoplasma. Het moleculaire landschap van Hbp tijdens targeting en membraaninsertie is in dit 
opzicht vergelijkbaar met dat van IMPs. Mogelijk volgt Hbp een (voor gesecreteerde eiwitten) 
speciale route door het Sec translocon die normaliter alleen door IMPs wordt gebruikt. 

Om te onderzoeken of de interactie tussen de Hbp signaal peptide en YidC functioneel 
relevant was, analyseerden we de rol van YidC in de biogenese van Hbp ook in vivo. We vonden 
dat afwezigheid van YidC leidt tot afbraak van hbp in de cel. Vervolgexperimenten toonden aan 
dat in de afwezigheid van YidC tussenvormen van Hbp zich ophoopten in de periplasmatische 
ruimte  die  niet  over  het  buitenmembraan  getransporteerd  konden  worden.  Deze  secretie 
incompetente tussenvormen bleken gevoelig voor afbraak door het periplasmatische protease 
(eiwit afbrekend enzym) DegP. In een andere studie (hoofdstuk 5) toonden we al aan dat Hbp 
varianten  waarvan  de  vouwing  van  het  passenger  domein  dusdanig  was  veranderd  dat  ze 
buitenmembraan  niet  konden  passeren  ook werden  afgebroken  door  degP. Op  basis  van  de 
gezamelijke data uit hoofdstuk 4 en 5 suggereren we  dat YidC benodigd is voor een correcte 
vouwing van Hbp in het periplasma in een conformatie die compatibel is met translocatie van 
Hbp over de buitenmembraan. Een groot domein van YidC (domein P1) dat in het periplasma 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steekt en waar de functie niet van bekend is, lijkt in ieder geval niet belangrijk voor dit proces 
aangezien  we  vonden  dat  in  de  afwezigheid  van  het  grootste  gedeelte  van  dit  domein  de 
biogenese en de secretie van Hbp normaal verloopt.  

Hbp is het eerste voorbeeld van een AT, en zelfs het voorbeeld van een eiwit dat door 
een  cel  wordt  uitgescheiden,  waarvan  de  biogenese  wordt  beinvloed  door  YidC.  Het 
mechanisme waarlangs YidC deze beinvloeding uitoefent is echter onduidelijk. Zoals genoemd, 
is  er  gesuggereerd  dat  het  kortstondig  vasthouden  van  de  signaal  peptide  bij  de 
binnenmembraan  belangrijk  is  om  abnormale  vouwing  van  ATs  in  het  periplasma  te 
voorkomen. Wij  achten  het  aannemelijk  dat  YidC  een  functie  heeft  in  het  langzaam  loslaten 
van Hbp  van  de  binnenmembraan, mogelijk  door  een  langdurige  interactie  aan  te  gaan met 
Hbp  signaal  peptide.  Een  andere  mogelijkheid  is  dat  YidC  tijdelijk  de  toegang  van  het  Hbp 
signaal  peptide  tot  het  signaal  peptidase  blokkeert,  wat  zou  resulteren  in  een  tijdelijke 
verankering van Hbp in de binnenmembraan. 

 
3.3. Vouwing in het periplasma en translocatie over het buitenmembraan          
Voorafgaand aan de secretie van het passenger‐domein van een AT  inserteert het   β‐domein 
van  de  AT  in  de  buitenmembraan  en  neemt  daar  een  vouwingsstaat  aan  die  lijkt  op  een 
tonnetje. Het klassieke, dogmatische model dat het  transport van ATs beschrijft, gaat uit van 
een mechnisme waarbij de passenger in ongevouwen vorm via een nauw kanaal dat aanwezig 
is  in  het    β‐domein  over  het  buitenmembraan  wordt  getransloceerd.  Vervolgens  wordt  de 
passenger  losgeknipt  van  het  β‐domein  en  losgelaten  in  het  externe  milieu.  Over  het 
bestaansrecht  van  het  klassieke model wordt  tegenwoordig  echter  hevig  gedebatteerd. Met 
name de mate van vouwing van AT passengers in het periplasma en de mate van tolerantie die 
de translocatiemachinerie heeft ten opzichte van gevouwen structuren zijn onderwerpen van 
discussie.     

In hoofdstuk 5 onderzochten we het verband tussen vouwing van Hbp in het periplasma 
en het vermogen om getransloceerd te worden over de buitenmembraan. Om inzicht te krijgen 
in de vouwingsstaat van Hbp in het periplasma, introduceerden we op twee posities binnen het 
passenger‐domein  van  Hbp  het  aminozuur  genaamd  ‘cysteine’.  Vervolgens  maakten  we 
gebruik  van  het  principe  dat  tussen  twee  cysteine  residuen  die  in  elkaars  directe  nabijheid 
komen in het periplasma van E. coli een covalente binding kan worden gevormd, te weten een 
zwavelbrug. De experimenten lieten zien dat in een Hbp variant (Hbp110C/348C) die cysteines 
bevatte in twee ver uit elkaar gelegen domeinen van de passenger een zwavelbrug kon worden 
gevormd. Hieruit konden we concluderen dat er een aanzienlijke mate van vouwing van de Hbp 
passenger plaatsvind in het periplasma. Ook in een Hbp mutant (Hbp 707C/712C) die cysteines 
bevatte  die  relatief  dicht  bij  elkaar  lagen  werd  een  dergelijke  brug  gevormd,  hetgeen 
waarschijnlijk  van  een  kleine  lus  veroorzaakt  in  de  polypeptide‐keten  die  de  Hbp  passenger 
vormt.  Niettemin  was  de  formatie  van  een  zwavelbrug  tussen  posities  707  en  712  volledig 
compatibel  met  de  translocatie  van  Hbp  over  het  buitenmembraan.  Dit  toont  aan  dat  de 
buitenmembraan translocator van Hbp tot op zekere hoogte gevouwen structuren tolereert. 

In tegenstelling tot brug‐formatie tussen de dicht bij elkaar gelegen cysteines, leidde de 
koppeling tussen ver‐afgelegen domeinen als gevolg van de totstandkoming van de 110C/348C 
zwavelbrug tot een vrijwel volledige blokkade van de Hbp secretie. Verder bleek deze situatie 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te resulteren in de afbraak van Hbp in het periplasma door DegP. Deze resultaten laten zien dat 
omvang en flexibiliteit van gevouwen Hbp structuren doorslaggevende factoren zijn tijdens de 
passage  van  het  buitenmembraan.  Deze  veronderstelling  werd  bevestigd  door  gebruik  te 
maken  van  een Hbp‐variant  [Hbp(Calm)]  die  een  relatief  klein,  strak  gevouwen  calmoduline‐
domein bevatte in de passenger. Net als Hbp110C/348C was deze variant secretie‐incompetent 
en  werd  afgebroken  in  het  periplasma  door  DegP.  Echter,  toen  de  vouwing  van  het 
calmoduline‐domein  werd  gerelaxeerd  leidde  dit  tot  een  een  volledig  herstel  van  de  Hbp 
secretie. 

Zoals  hierboven  aangegeven,  bleek  DegP  verantwoordelijk  voor  de  afbraak  van  de 
secretie‐incompetente  Hbp‐varianten  Hbp110C/348C  en  Hbp(Calm).  In  cellen  die  geen  DegP 
produceerden  zagen we  dat  deze  varianten  ophoopten  in  het  periplasma  in  hun  ‘pro‐vorm’, 
wat  inhoudt  dat  ze  zowel  het  passenger‐  als  het  β‐domein  bevatten.  Wij  onderzochten  de 
mogelijkheid dat  deze  vormen  in  feite  translocatie‐intermediairen  van Hbp  representeerden, 
ofwel  tussenvormen   die  al  bezig waren met de  translocatie  van het passenger‐domein over 
het buitenmembraan, maar vast waren komen te zitten op het moment dat het gevouwen of 
inflexibele gedeelte in de passenger de translocator blokkeerde. In overeenstemming met deze 
gedachte  konden  we  aantonen  dat  de  ophopende  intermediaren  in  het  buitenmembraan 
gelocaliseerd  waren  en  dat  een  deel  van  hun  passenger‐domein  in  contact  stond  met  het 
extracellulaire milieu. Verder impliceert de observatie dat de tussenvormen gevoelig zijn voor 
afbraak door DegP (zie boven) dat ze ook voor een deel  in contact staan met het periplasma. 
Deze  resultaten  suggereren  dat  de  ophopende  Hbp110C/348C  en  Hbp(Calm)  producten 
inderdaad translocatie‐intermediairen van Hbp vertegenwoordigden. 

Bij elkaar genomen bewijzen de data gepresenteerd in hoofdstuk 5 dat de Hbp passenger 
tijdelijk  verblijft  in het periplasma alwaar een aanzienlijke mate van vouwing van dit domein 
optreedt  voorafgaand  aan  de  translocatie  over  het  buitenmembraan.  Niettemin moet  de  te 
transloceren  Hbp‐tussenvorm  een  zekere  mate  van  flexibiliteit  en/of  beperkte  omvang 
behouden ter voorkoming van een opstopping van het translocatie apparaat en afbraak door 
DegP.  Het  mechanisme  van  translocatie  over  de  buitenmembraan  en  de  aard  van  de 
translocatiemachinerie  zijn  veel  besproken  onderwerpen  in  het  AT  onderzoeksveld.  Onze 
resultaten  lijken het klassieke model, waarin het passenger‐domein wordt getransloceerd via 
de nauwe porie aanwezig in het β‐domein van de AT zelf, niet te ondersteunen. Daarentegen 
lijkt  ons werk het best te verenigen met een model waarin het transport wordt verzorgd door 
een onafhankelijke machinerie in het buitenmembraan van E. coli.     

 
3.4. Samenvattend model voor de secretie van Hbp 
Op  pagina  116  van  dit  proefschrift  kan  een  samenvattend  model  worden  gevonden  dat  de 
secretie  van  Hbp  beschrijft  op  basis  van  het  werk  dat  in  de  voorgaande  secties  is 
gepresenteerd.


