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Samenvatting

Levende cellen zijn omgeven door een membraan dat de inhoud van de cel
(het cytoplasma) afschermt van de buitenwereld. Dit membraan, cytoplasma-
membraan genoemd, vervult verscheidene functies waarvan energie-overdracht een
zeer belangrijke is. Energie-overdracht in membranen vindt plaats door het
aanleggen van concentratieverschillen (gradiënten) van ionen over het membraan.
Een veel voorkomende gradiënt is het verschil in concentratie van protonen tussen
de compartimenten aan weerszijden van het membraan. De cel kan op
verschillende manieren deze protonen-gradiënt aanleggen. Energie vrijgekomen uit
de verbranding van suikers of opgenomen uit licht wordt door gespecialiseerde
systemen gebruikt om protonen de cel uit te pompen. Hierdoor komen er aan de
buitenkant van de cel veel meer protonen dan aan de binnenkant. Door deze
ongelijke verdeling van protonen ontstaat een ladinggradiënt (protonen zijn positief
geladen) en een concentratiegradiënt. Deze gradiënten oefenen een naar binnen
gerichte kracht uit op de protonen. Deze kracht wordt de proton drijvende kracht
(proton motive force, pmf) genoemd. De pmf is de drijvende kracht voor veel
energieafhankelijke processen en kan onder andere gebruikt worden om
voedingsstoffen op te nemen en op te hopen in de cel, en om afvalstoffen uit te
scheiden.

Figuur 1. Schematische voorstelling van het cytoplasmamembraan met een
transporteiwit. De kopgroepen van de fosfolipiden zijn weergegeven als rondjes terwijl de
twee staartgroepen weergegeven zijn als lijntjes. De verdeling in hydrofiele en hydrofobe
gebieden van het membraan is aan de rechterkant aangegeven. In dit geval is opname door
het transporteiwit van één enkele stof aangegeven.



transporteiwitten bezit die citroenzuur kunnen opnemen. De opname van
citroenzuur door de cellen van E. coli geeft de activiteit van het B. subtilis eiwit
weer. Op deze manier is voor zowel CitM als CitH aangetoond dat het
transporteiwit inderdaad het complex van citroenzuur met het metaal opneemt
(Hoofdstuk 2). Omdat toepassing van genetisch gemodificeerde bacteriën (nog)
niet maatschappelijk geaccepteerd is, is het belangrijk om te onderzoeken of de in
de natuur veel voorkomende bacterie B. subtilis ook het metaalgebonden
citroenzuur opneemt in de cel en het metaal ophoopt. Onderzoek heeft aangetoond
dat dit inderdaad het geval is, CitM activiteit in B. subtilis resulteert inderdaad tot
ophoping van metalen in de cel (Hoofdstuk 3). Echter omdat de zware metalen
giftig zijn hebben de bacteriën er zelf ook last van. De bacteriën beschermen
zichzelf tegen de ophoping van deze zware metalen door het CitM eiwit uit te
schakelen.

Het derde transporteiwit dat onderzocht is, CimH, herkent het vrije
citroenzuur (Hoofdstuk 4) en niet het complex van metaal met citroenzuur zoals
CitM en CitH. CimH transporteert naast citroenzuur ook appelzuur (L-malaat).
Activiteit van CimH kan dus mogelijk een probleem opleveren in een eventuele
toepassing van B. subtilis om zware metalen uit het milieu te verwijderen. Door
opname van niet metaal gebonden citroenzuur blijft minder citroenzuur
beschikbaar voor het binden van het metaal. Echter, uit onderzoek blijkt dat CimH
niet aanwezig is als CitM wel aanwezig is in B. subtilis. De omstandigheden
kunnen bij een toepassing zo worden gekozen dat het eiwit CimH niet aanwezig is.

Een belangrijke vraag in het onderzoek van transporteiwitten is hoe
secundaire transporters de pmf kunnen gebruiken om wateroplosbare stoffen op te
hopen. Een belangrijke eerste stap voor beantwoording van deze vraag is om na te
gaan hoe het eiwit eruit ziet. Gedetailleerde informatie over de structuur van een
eiwit kan verkregen worden met behulp van biochemische technieken. Een veel
gebruikte en succesvolle techniek is gebaseerd op het plaatsen van het aminozuur
cysteïne op gedefinieerde plaatsen in het eiwit. Door gebruik te maken van stoffen
die specifiek met deze cysteïne reageren, kan allerlei informatie verkregen worden,
bijvoorbeeld of de cysteïne in een gebied ligt dat toegankelijk is voor water, of juist
niet. Ook kan worden nagegaan of de cysteïne ten opzichte van het membraan zich
binnen of buiten de cel bevindt. Verder is het mogelijk om door twee cysteïnes in
te brengen de afstand tussen deze twee aminozuren te bepalen.

CimH behoort tot een groep transporteiwitten waarvan in ons laboratorium
een groot aantal uitvoerig bestudeerd is. De structuur en functie van CimH is in dit
verder onderzocht. Middels het plaatsen van cysteïnes op specifieke plaatsen in het
eiwit is de functie van enkele aminozuren en een deel van de structuur van het
eiwit opgehelderd (Hoofdstuk 5). Een deel van een lus die twee transmembraan
segmenten van CimH met elkaar verbindt en die in het cytoplasma is gelegen
toegankelijk is vanaf de buitenkant. Het moet dus zo zijn dat deze lus óf zelf naar
buiten komt, óf dat er een watergevulde toegangsweg is (zie Figuur 2). Verdere
studie van dit gedeelte van het eiwit moet uitwijzen wat de juiste structuur is.



Het cytoplasmamembraan bestaat uit (fosfo)lipiden en eiwitten. De
fosfolipiden zijn opgebouwd uit een kopgroep, die wateroplosbaar is (hydrofiel),
en een staartgroep, die niet wateroplosbaar is (hydrofoob). Door deze opbouw
vormen de lipiden van nature een dubbele laag, de kopstukken zijn naar de
waterfase gericht terwijl de staartstukken naar elkaar zijn gericht (zie Figuur 1). In
de ruimte tussen de kopstukken bevindt zich geen water. Stoffen die oplossen in
water kunnen deze lipide dubbellaag niet passeren. Om toch wateroplosbare stoffen
van buiten naar binnen, of andersom, te kunnen transporteren, bevinden zich
transporteiwitten in het membraan die gespecialiseerd zijn in de opname of
uitscheiding van één of enkele substraten. Eiwitten zijn moleculen die uit ketens
van aminozuren bestaan. Veel eiwitten worden enzymen genoemd en fungeren als
de werkpaarden van de cel. Nagenoeg alle processen in de cel komen tot stand door
specifieke eiwitten, dus ook het transport van wateroplosbare stoffen door het
cytoplasmamembraan. Deze eiwitten, transporteiwitten genoemd, liggen in het
membraan ingebed (Figuur 1). Transporteiwitten zijn feitelijk enzymen die één of
meerdere stoffen van de ene kant van het membraan naar de andere kant
transporteren. Een grote groep van transporteiwitten gebruikt de pmf als drijvende
kracht. Deze groep, de secundaire transporters, is onderwerp van het onderzoek dat
in dit proefschrift gepresenteerd wordt.

In dit onderzoek is nagegaan of de activiteit van transporteiwitten kan
worden gebruikt om zware metalen uit het milieu te verwijderen. Twee transporters
van de in de grond levende bacterie Bacillus subtilis, CitM en CitH genoemd,
herkennen citroenzuur alleen als dat gebonden is aan een metaalion. CitM herkent
specifiek citroenzuur als dat gebonden is aan magnesium, mangaan, nikkel, kobalt
en zink, terwijl CitH complexen van citroenzuur met calcium, barium en strontium
herkent (Hoofdstuk 2). CitM is interessant om milieubiotechnologische redenen.
Nikkel, zink en kobalt zijn giftige zware metalen die zo min mogelijk in het milieu
vrij mogen komen. Daarom is onderzocht of CitM gebruikt kan worden om zware
metalen uit afvalwater te verwijderen. De gedachte is dat door toevoeging van
citroenzuur aan afvalwater complexen ontstaan tussen het citroenzuur en de zware
metalen. Deze complexen kunnen worden opgenomen door bacteriën die het CitM-
of CitH-eiwit bevatten. Doordat citroenzuur in de cel wordt afgebroken, maar het
metaal niet, kan het metaal worden opgehoopt in de bacterie. Door deze
milieubiotechnologische toepassing zou dus voorkomen kunnen worden dat zware
metalen in het milieu terechtkomen.

Informatie omtrent de functie van eiwitten kan voornamelijk worden
verkregen met moleculair biologische technieken, o.a. genetische manipulatie. Het
gen voor het gewenste eiwit kan in een bacterie ingebracht worden, en vervolgens
kan de bacterie aangezet worden om het eiwit te produceren. De eigenschappen
van deze gemodificeerde bacteriën kunnen vergeleken worden met die van niet
gemodificeerde bacteriën. Het verschil wordt bepaald door de functie van het eiwit.
In dit proefschrift is gebruik gemaakt van deze techniek om de functie te
bestuderen van een drietal citroenzuur (citraat) transporterende secundaire
transporters. De eiwitten zijn afkomstig van een grond-bacterie, B. subtilis. De
darmbacterie Escherichia coli is gebruikt om deze transporteiwitten te
karakteriseren. Deze bacterie was gekozen als gastheer omdat, E. coli zelf geen



Figuur 2. Schematische voorstelling van de laatste cytoplasmatische lus van CimH. De
cirkels geven de posities aan waar een cysteïne geplaatst is, C geeft het C-terminale einde
van het eiwit weer. Links staat de lus afgebeeld die naar buiten steekt. Rechts staat de lus
afgebeeld die toegankelijk is via een watergevulde doorgang in het eiwit.

Een inventarisatie van alle in B. subtilis voorkomende transporteiwitten die
citroenzuur of daaraan gerelateerde stoffen kunnen transporteren, laat duidelijk
zien dat B. subtilis een zeer veelzijdig organisme is (Hoofdstuk 6). Waarschijnlijk
doordat deze bacterie in de grond leeft, waar het een verscheidenheid aan
omstandigheden tegenkomt, heeft het relatief veel transporteiwitten voor
verschillende, aan citroenzuur gerelateerde, stoffen. Een groot aantal van deze
transporteiwitten is bestudeerd en het blijkt dat er zelfs verschillende
transporteiwitten zijn voor dezelfde voedingsstoffen. B. subtilis heeft dus
voldoende mogelijkheden om gebruik te maken van alle mogelijke voedingsstoffen
in de natuurlijke omgeving.


