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nEDERlAnDsE sAMEnvAttIng
Een verhaal van twee eiwitten: de functies van YidC en YidD in de vorming van 
membraaneiwitten in de bacterie Escherichia coli.

Inleiding
Bacteriën zijn eencellige micro-organismen die zowel nuttig als gevaarlijk voor mensen 
kunnen zijn. Voorbeelden van nuttige bacteriën zijn diegenen die in yoghurt en kazen 
zitten. Schadelijke bacteriën kunnen ziekten veroorzaken. Sommige bacteriën kunnen 
zowel nuttig als schadelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is de Escherichia coli (E. coli), 
een van de meest voorkomende bacteriesoorten in de darmen. E. coli helpt bij het 
verteren van voedsel en produceert vitamine K, wat essentieel is voor de bloedstolling 
bij de mens. Echter, wanneer de E. coli op een plek in het menselijk lichaam belandt 
waar hij niet hoort, kan dat ziekten veroorzaken. Als de steriele buikholte, waar de 
darmen zich in bevinden, besmet raakt met darmbacteriën, waaronder E. coli, kan er 
buikvliesontsteking ontstaan. Dit kan levensbedreigend zijn. Als de urinebuis besmet 
raakt met E. coli, kan dit een blaasontsteking veroorzaken. De bacteriën kunnen 
bestreden worden met antibiotica.

E. coli dient als een werkpaard in de moleculair biologie. Het is een modelorganisme 
voor processen die zich in de cel afspelen, zoals DNA replicatie en eiwitproductie. 
Deze processen in E. coli blijken in cellen van alle organismen voor te komen; van 
bacteriën en planten tot mensen. In de studies beschreven in dit proefschrift wordt E. 
coli gebruikt als modelorganisme om het invoegen van eiwitten in het membraan van 
cellen te onderzoeken.

celmembranen
Cellen worden omgeven door een of meerdere membranen die de inhoud van de 
cel scheiden van de omgeving. Het celmembraan bestaat uit vetten en eiwitten. De 
E. coli bacterie heeft twee membranen die de celinhoud (het cytoplasma) omgeven: 
een binnenmembraan en een buitenmembraan gescheiden door een vloeistof, het 
periplasma. In het cytoplasma, een waterige omgeving vol eiwitten, spelen de meeste 
celprocessen zich af, zoals DNA replicatie en eiwitproductie. In de membranen zitten 
eiwitten met allerlei functies. Zo vervoeren sommige eiwitten in het membraan 
moleculen, zoals voedingsstoffen, van buiten de cel naar binnen en afvalstoffen naar 
buiten. Andere membraaneiwitten fungeren als receptoren om veranderingen in de 
omgeving waar te nemen en door te geven, zodat processen in cel daar op kunnen 
worden aangepast. Maar eiwitten komen niet vanzelf in het membraan terecht; ze 
hebben daarbij meestal de hulp van andere eiwitten nodig, de zogeheten insertase-
eiwitten, die soms ook zelf in het membraan zitten.
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Eiwitsynthese
In het DNA, de blauwdruk van de cel, ligt al de informatie opgeslagen die nodig is 
voor het functioneren van de cel. Het DNA bevat genen die coderen voor eiwitten, de 
uitvoerende moleculen in de cel. Een gen wordt eerst omgeschreven van DNA naar 
mRNA door de transcriptiemachinerie. Daarna wordt het mRNA vertaald naar een 
eiwit door een molecuulcomplex, het ribosoom. De informatie op het DNA bepaalt 
in welke volgorde de bouwstenen van eiwitten, de aminozuren, aan elkaar worden 
gekoppeld. Deze volgorde bepaalt hoe het eiwit wordt gevouwen en daarmee ook de 
functie van het eiwit. 

De meeste eiwitten die in een cel worden aangemaakt blijven in het cytoplasma, 
waar ze hun functie uitoefenen. Deze eiwitten hebben een hydrofiel (waterlievend) 
karakter, wat is bepaald door het soort aminozuur waaruit het eiwit is opgebouwd. 
Eiwitten met het binnenmembraan als eindbestemming zijn van nature hydrofoob 
(watervrezend), doordat ze veel hydrofobe aminozuren bevatten. Deze hydrofobe 
eiwitten hebben bij de aanmaak de neiging om samen te klonteren, waardoor ze niet 
goed vouwen en hun functie niet kunnen uitoefenen. Om dit voorkomen beschikt de 
cel over strategieën om dit proces in goede banen te leiden. Zo zijn er chaperonne-
eiwitten die nieuw geproduceerde eiwitten helpen vouwen. Deze chaperonne-eiwitten 
zijn er in vele soorten en maten. In hoofdstuk 1 beschrijf ik een paar belangrijke 
chaperonne-eiwitten. 

Een andere strategie is om hydrofobe membraaneiwitten bij de synthese gelijk 
in het binnenmembraan in te voegen. Dan komen de hydrofobe aminozuren niet in 
aanraking met het waterige cytoplasma; het eiwit vouwt goed in het binnenmembraan. 
Dit proces van simultane eiwitsynthese en invoeging wordt co-translationele insertie 
genoemd. Eiwitten met het binnenmembraan als eindbestemming worden co-
translationeel geïnserteerd. 

In tegenstelling tot deze co-translationele insertie worden eiwitten die door het 
binnenmembraan moeten om het periplasma, het buitenmembraan of zelfs het externe 
milieu te bereiken, post-translationeel geïnserteerd. Deze eiwitten worden eerst in zijn 
geheel gesynthetiseerd door het ribosoom, waarbij chaperonnes ze in een ontvouwen 
toestand houden. Nadat de synthese is voltooid, worden eiwitten voor verder transport 
in het binnenmembraan gevoegd. Deze insertieprocessen worden uitgebreid in 
hoofdstuk 1 besproken.

sec-systeem
Zoals eerder vermeld, is eiwitinsertie geen spontaan proces; er is hulp nodig van 
andere membraaneiwitten. Een van de belangrijkste systemen in de cel om eiwit in het 
binnenmembraan in te voegen of door het binnenmembraan te transporteren, is het 
Sec-systeem (secretiesysteem). Het systeem bestaat uit de eiwitten SecY, SecE en SecG, 
die samen een kanaal vormen in het binnenmembraan. Normaal wordt dit kanaal, dat 
een doorgang vormt tussen het cytoplasma en het periplasma, gesloten door een stop 



aDDenDa

&

133

die deel uitmaakt van het SecY-eiwit. Wanneer een eiwit in het kanaal terecht komt, 
verplaatst de stop zich en wordt het eiwit naar het periplasma vervoerd. Het kanaal kan 
ook zijdelings openen; dan wordt het eiwit vanuit het kanaal naar het binnenmembraan 
verplaatst. Naast SecY-, SecE- en SecG-eiwitten, zijn ook andere eiwitten betrokken bij 
het proces van insertie van binnenmembraaneiwitten. Een van deze eiwitten is YidC.

Yidc
YidC is in 2000 ontdekt, mede door ons laboratorium. Het is een essentieel eiwit in E. 
coli dat rol speelt in insertie van bepaalde membraaneiwitten. Het eiwit behoort tot 
een evolutionair geconserveerde familie van membraaneiwitten, de YidC/Oxa1/Alb3-
familie. Leden van deze eiwitfamilie zijn betrokken bij de insertie van membraaneiwitten 
in bacteriën, chloroplasten in plantencellen en mitochondriën (energiefabrieken) in 
zowel planten-, dieren- als gistcellen. 

Het merendeel van de nieuw aangemaakte eiwitten in E. coli gebruikt het Sec-
systeem voor insertie in het binnenmembraan. Soms is YidC bij de insertie betrokken. 
YidC werkt hierbij samen met het Sec-systeem (Sec-afhankelijk). Voor andere eiwitten 
is alleen YidC nodig voor de insertie (Sec-onafhankelijk). Veel van deze eiwitten 
hebben een functie bij de energiehuishouding van de cel. 

Het is niet helemaal duidelijk hoe het komt dat bij sommige eiwitten alleen YidC 
voldoende is, terwijl bij andere eiwitten zowel YidC als het Sec-systeem noodzakelijk zijn 
voor insertie. YidC speelt daarnaast ook een rol in de vouwing van membraaneiwitten. 
Bovendien is YidC belangrijk voor de complexvorming  van membraaneiwitten. Ten 
slotte zijn er aanwijzigen dat YidC een rol speelt bij de kwaliteitscontrole van gevouwen 
eiwitten. Meer details over deze functies zijn te vinden in hoofdstuk 1. 

Hoewel in de afgelopen decennium veel onderzoek is verricht aan YidC in bacteriën, 
blijft het onduidelijk hoe YidC precies functioneert. Het proces van eiwitinsertie in 
het binnenmembraan met behulp van het membraaneiwit YidC en het membraan-
geassocieerd eiwit YidD wordt in dit proefschrift beschreven.

contactplaats in Yidc voor eiwitsubstraten
Net als alle andere binnenmembraaneiwitten heeft YidC aminozuursequenties 
die lang en hydrofoob zijn om het binnenmembraan te overspannen. Er zijn zes 
transmembraansegmenten (TM) in YidC, TM1 tot en met TM6. Studies hebben 
aangetoond dat niet alle TMs even belangrijk zijn. TM1, TM4 en TM5 kunnen 
uitgewisseld worden met TMs van een ander membraaneiwit. Hoewel dit niet geldt voor 
TM2, TM3 en TM6, kunnen individuele aminozuren in deze TMs worden veranderd 
zonder dat de functie van YidC verloren gaat. TM2 en TM3 zijn sterk geconserveerd in 
de aminozuursequentie, wat duidt op een essentiële taak voor deze TMs. In hoofdstuk 
2 van dit proefschrift beschrijven we dat TM3 een belangrijk rol speelt als plek voor 
substraatherkenning. 
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Door middel van crosslinkstudies laten we zien dat TM3 zich in de nabijheid 
van een TM van inserterende membraaneiwitten bevindt. TM3 vormt een α-helix 
in het membraan. Deze helix lijkt gefixeerd ten te zijn opzichte van de inserterende 
TM. In tegenstelling tot TM3 zijn de inserterende TM juist flexibel georiënteerd ten 
opzichte van TM3. Inserterende eiwitten van verschillende lengten hebben eenzelfde 
crosslinkpatroon  met TM3. Verschillende substraateiwitten vertonen ook hetzelfde 
crosslinkpatroon. Dit zijn zowel Sec-afhankelijke als Sec-onafhankelijke substraten. 
Dit duidt op een generieke substraatcontactplaats in YidC. Deze plek wordt gevormd 
door TM3, maar we sluiten niet uit dat TM2 hier aan bijdraagt. Uit andere studies 
is gebleken dat YidC zich in de nabijheid bevindt van het Sec-systeem. Onze data 
suggereren dat wanneer een substraateiwit lateraal uit het Sec-kanaal verplaatst, de TM 
van het substraat YidC tegenkomt. YidC houdt de TM vast totdat het substraateiwit 
een bepaalde lengte heeft bereikt, zodat het substraateiwit goed kan vouwen in het 
membraan. YidC vormt hierbij een beschermend plek voor de hydrofobe TM van het 
substraateiwit. Eenzelfde proces geldt voor substraateiwitten die alleen YidC nodig 
hebben bij de insertie. Ook hier dient TM3 als vouwplatform voor de inserterende TM 
van het substraateiwit.

De effecten van Yidc-depletie
Onze huidige kennis van het functioneren van YidC is vooral gebaseerd op studies 
van YidC in betrekking tot een paar modeleiwitten. Hoewel deze studies ons veel 
geleerd hebben over de verschillende functies van YidC, is een globale aanpak nodig 
om de rol van YidC in de celfysiologie beter te begrijpen. We hebben een genetische 
benadering gebruikt om potentiële eiwitten te vinden die de functie van YidC kunnen 
overnemen (hoofdstuk 3). Daarvoor hebben we een conditionele YidC-deletie-stam  
gebruikt. Normaal gaat deze E. coli-stam dood in afwezigheid van L-arabinose, een 
suiker dat YidC-expressie induceert. Deze stam wordt getransformeerd met een set 
plasmiden die willekeurige E. coli-eiwitten tot overexpressie brengen. Bij overexpressie 
van sommige eiwitten zou de E. coli-stam kunnen overleven in afwezigheid van YidC. 
Met deze opzet zouden we deze eiwitten kunnen identificeren. Helaas vonden we in 
deze benadering geen eiwit dat de volledige afwezigheid van YidC kan compenseren. 
Echter, overexpressie van GadX en GadY zorgt ervoor dat E. coli-cellen kunnen 
overleven bij een YidC-niveau dat veel lager ligt dan het fysiologische niveau. GadX 
is een transcriptieregulatie-eiwit voor de glutamaat-afhankelijke zuurresistentieroute 
(Gad-Glutamate-dependent acid resitance). gadY RNA is een niet-coderend stuk RNA 
dat gadX mRNA stabiliseert, waardoor er meer GadX wordt getransleerd. Dit duidt 
op een onverwachte link tussen zuurresistentie en membraaneiwitinsertie in E. coli. 
We hebben uitgesloten dat GadX- en GadY-overexpressie direct effect heeft op het 
YidC-niveau of -functioneren. Noch zijn er rechtstreekse effecten van GadX- en GadY-
overexpressie op het voorkomen van zuurstress. De transcriptieregulatienetwerken van 
GadX en GadY zijn complex, daarbij zijn minstens 15 transcriptiefactoren betrokken. 
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Wat zijn de effecten van GadX en GadY overexpressie in cellen met zeer weinig YidC? 
We laten zien dat deze cellen geen membraanstress meer ondervinden in afwezigheid 
van YidC; het membraanstresseiwit PspA is niet opgereguleerd. Dit kan worden 
verklaard door een verbeterde energiehuishouding van de cellen. Daarnaast vinden we 
een opregulering [hogere activiteit?] van het chaperonne-eiwit GroEL. Normaal bevindt 
dit eiwit zich vooral in het cytoplasma. In de cellen met overexpressie van GadX en 
GadY treffen we echter een groot deel van GroEL aan in het binnenmembraan [check]. 
GroEL draagt bij aan het ongevouwen houden van eiwitten, waardoor ze nog steeds in 
het membraan geïnserteerd kunnen worden. We stellen de volgende hypothese voor: in 
YidC-depletiestammen worden YidC-afhankelijke eiwitten niet goed geïnserteerd. Veel 
van deze eiwitten spelen een rol in de energiehuishouding van de cel. Cellen switchen 
naar fermentatie. Dit biedt uiteindelijk ook geen uitkomst. Overexpressie van GadX 
en GadY leidt tot meer GroEL in de cel en een grotere subpopulatie van GroEL op/
rond/in de buurt van[check]het binnenmembraan. GroEL houdt membraaneiwitten 
in ongevouwen toestand, waardoor ze nog steeds geïnserteerd kunnen worden in 
het membraan in aanwezigheid van de kleine hoeveelheden YidC. Daarnaast zorgt 
GadX- en GadY-overexpressie tot een betere proton-motive-force door de actie van 
de GadABC-eiwitten. Tezamen zorgen ze ervoor dat cellen kunnen overleven met 
minimale hoeveelheden YidC.

YidD, een additioneel factor betrokken bij membraaneiwitinsertie
Het gen yidC bevindt zich in een geconserveerd cluster van genen op het E. coli-
genoom die betrokken zijn bij eiwitsynthese en membraaninsertie. Meestal duidt een 
geconserveerde genetische organisatie op een gecoördineerde genexpressie en een 
gerelateerde functie. Vlak voor yidC ligt yidD, een gen waarover weinig bekend is. 
In hoofdstuk 4 beschrijven we de moleculaire karakterisering van het eiwit waarvoor 
yidD codeert. Het gen is zeer geconserveerd in zowel de aminozuursequentie als in 
vele uni- als multicellulaire organismen [check]. In verschillende genoomdatabanken 
wordt het yidD-genproduct aangeduid als hemolysine, een eiwit dat rode bloedcellen 
kapotmaakt. Echter, er is geen enkele aanwijzing voor deze functie  Daarom besloten 
we dit eiwit nader te bestuderen. 

We hebben de transcriptie en translatie van YidD in E.coli geverifieerd. Om 
dit eiwit te kunnen detecteren, hebben we het eiwit gelabeld met een His-tag en 
brengen we het tot expressie in E. coli. Verrassend genoeg vonden we dit eiwit in 
fractioneringsexperimenten terug in de binnenmembraanfractie. YidD bevat namelijk 
geen sequenties die lang en hydrofoob genoeg zijn  om karakteristiek te zijn voor 
binnenmembraaneiwittten. Wanneer de His-tag wordt vervangen door een groen 
fluorescerend eiwit (GFP), kan het eiwit door fluorescentiemicroscopie gevisualiseerd 
worden. Ook dan zien we een membraanlokalisatie van YidD. 

Er zijn aanwijzingen dat YidD een functie heeft in de insertie van membraaneiwit. 
Zoals eerder vermeld, bevindt yidD zich in een cluster van genen waarin de andere 
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genen ook betrokken zijn bij eiwitsynthese en -insertie. Verder is yidD met yidC 
gefuseerd in Blochmannia pennsylvanicus, een intracellulaire bacterie die in mieren 
leeft. De B. pennsylvanicus heeft een zeer klein genoom, dat kenmerkend is voor 
intracellulaire organismen. Ondanks deze selectiedruk heeft deze bacterie zowel yidC 
als yidD behouden als een gefuseerd gen. Dit kan duiden op een gekoppelde functie 
van de eiwitten YidC en YidD. Tenslotte, wanneer YidD tot overexpressie wordt 
gebracht, is er een opregulatie van PspA, een eiwit waarvan de overproductie duidt 
op membraanstress. Om de functie van YidD verder te onderzoeken, hebben we een 
YidD-mutant gemaakt, wat mogelijk is omdat YidD niet essentieel is voor E. coli onder 
laboratoriumomstandigheden. Deze mutant heeft op het eerste gezicht geen fenotype. 
Echter, wanneer we kijken naar de processing van YidC-substraten zien we dat de 
membraaninsertie daarvan minder efficiënt verloopt dan bij de wilde stam. Tenslotte 
vinden we YidD terug in nabijheid van inserterende substraten. De experimenten in 
hoofdstuk 4 laten zien dat YidD betrokken is bij membraaneiwitinsertie. 

De resultaten in dit proefschrift vertellen een stuk van het verhaal van de YidC- en 
YidD-eiwitten. Na meer dan tien jaren onderzoek aan YidC is er veel bekend, maar de 
moleculaire details moeten nog verder worden onderzocht. Voor YidD is het verhaal 
net begonnen (bediscussieerd in hoofdstuk 5). We beschrijven voor het eerst de rol van 
YidD in het complexe gebeuren van eiwitinsertie in het binnenmembraan van E. coli. 
Het is interessant om te zien dat dit eiwit ook bijdraagt aan dit ingewikkelde verhaal 
van membraaneiwitinsertie.


