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Samenvatting voor de leek 

Bacteriën zijn eencellige micro-organismen. Elke bacterie wordt omsloten door een 

celmembraan, samengesteld uit lipiden, die de binnenkant van de cel gescheiden houdt 

van de buitenkant. Gram-negatieve bacteriën hebben twee membranen, de buiten- en 

binnenmembraan. De binnenmembraan omsluit het “cytoplasma”, de ruimte tussen de 

twee membranen wordt het “periplasma” genoemd (Figuur 1). Cellen hebben interactie 

met de omgeving nodig en daarom vindt er een gereguleerde beweging van moleculen 

door de cel plaats, zowel door de binnenmembraan, het periplasma als de 

buitenmembraan. Sommige van deze moleculen zijn relatief groot zoals eiwitten en 

erfelijk material, het DNA. Deze moleculen worden macromoleculen genoemd. Het is 

belangrijk dat er tijdens dit transportproces geen “lekkage” plaats vindt, en daarom zijn 

er verscheidene systemen ontstaan met een transport functie voor veel verschillende 

moleculen. De systemen die het transport van macromoleculen over de membranen 

bewerkstelligen zijn ingebed in de binnen- en buitenmembranen en worden secretie 

systemen genoemd. Dit zijn vaak grote structuren die samengesteld zijn uit 

verschillende bouwstenen, deze bouwstenen worden proteïnen, of eiwit, genoemd. 

Proteïnen zijn strengen van aminozuren die kunnen samenvouwen, en op deze manier 

een molecuul vormen. Een enkel proteïne, of in complex met andere proteïnen, kan een 

specifieke functie uitvoeren. Transport over de binnenmembraan wordt hoofdzakelijk 

door een specifieke machine uitgevoerd, namelijk het Sec (= secretie) systeem. Voor het 

transport over de buitenmembraan zijn ten minste zeven verschillende secretie systemen 

beschreven. Deze systemen zijn genummerd als type I tot en met type 7 secretie 

systeem. In dit proefschrift zijn transport systemen die behoren tot twee van deze 

secretie systemen bestudeerd. 

Het eerste systeem is een Type IV secretie systeem (T4SS). T4SSen zijn 

verantwoordelijk voor het overbrengen van genetisch materiaal (DNA) of toxines naar 

andere cellen. De ontvangende cel kan van hetzelfde soort of een andere soort bacterie 

zijn, of zelfs een hoger organisme bijvoorbeeld een plantencel. Bacteriën kunnen het 

T4SS gebruiken voor de overdracht van genetische informatie, zoals antibiotica 

resistentie, en proteïnen. Vaak zijn deze proteïnen belangrijk voor het veroorzaken van 

ziekte door de bacteriën in kwestie. Een voorbeeld hiervan is Helicobacter pylorus, deze 
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bacterie gebruikt het T4SS om virulentie proteïnen over te brengen naar humane cellen. 

Overdracht van deze virulentie factoren veroorzaakt onder andere chronische gastritis 

en maagzweren. T4SSen zijn bestudeerd in verschillende organismen, en deze studies 

hebben aangetoond dat het systeem kan worden onderverdeeld in drie verschillende 

onderdelen (Figuur 1, linkerkant). Het eerste onderdeel bestaat uit de moleculen die 

worden getransporteerd. T4SS die DNA transporteren, gebruiken een proteïne genaamd 

relaxase voor transport dat DNA kan binden op een specifieke positie. Het relaxase 

breekt een van de DNA strengen, vaak met hulp van andere eiwitten, en koppelt zichzelf 

aan het DNA. Het complex van relaxase gebonden DNA kan daarna naar de andere cel 

worden getransporteerd. Het tweede onderdeel bestaat uit 2-3 proteïnen die als motor 

fungeren. Deze zorgen voor de energie die het transport van binnen naar de buitenkant 

van de cel aandrijven. Onderdeel drie omvat veel eiwitten die samen een kanaal vormen 

waardoor de stoffen, bijvoorbeeld DNA of toxines, getransporteerd worden. Dit kanaal 

overspant zowel de binnen- als de buitenmembraan. Een staafvormige structuur, 

genaamd pilus, kan door dit kanaal worden uitgeschoven (en soms zelfs ingetrokken) 

om aan andere cellen hechten. Deze pilus wordt door meerdere kopieën van pilin 

proteïnen gevormd.  

Het tweede bestudeerde systeem behoort tot de Type II secretie systemen. Dit systeem 

wordt gebruikt voor transport van pilin proteïnen over de buitenmembraan naar het 

celoppervlak. De pilin proteïnen worden geassembleerd tot lange eiwitstrengen die uit 

de cel steken, deze worden Type IV pili (Tfp) genoemd. Het is opmerkelijk dat deze 

type IV pili met grote kracht kunnen worden uitgeschoven en ingetrokken. Het pilin 

eiwit wordt eerst door het Sec systeem in de binnenmembraan geplaatst. Vervolgens 

kan het Tfp systeem, dat bestaat uit verschillende proteïnen in zowel de binnen- als 

buitenmembraan, het pilin eiwit assembleren tot een pilus, deze pilus kan daarna 

worden uitgeschoven door de buitenmembraan. Het uitschuiven en intrekken van de 

pilin eiwitten wordt aangedreven door motoren die gebonden zijn aan de 

cytoplasmatische zijde van het Tfp systeem. Secretie van pilin eiwitten door de 

buitenmembraan wordt uitgevoerd door een groot eiwitcomplex, namelijk het secretin 

(Figuur 1, rechterkant). Tfps spelen een rol in functies als mobiliteit, aanhechting aan 

oppervlakken en DNA import en zijn essentieel voor de virulentie van veel bacteriën. 

Een voorbeeld hiervan is de bacterie Neisseria gonorrhoeae, deze bacterie gebruikt Tfp 
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voor adhesie aan humane cellen om op deze manier de gastheer te koloniseren. Recente 

bevindingen over het type IV secretie systeem en de type IV pili assemblage zijn 

beschreven in hoofdstuk 1. Het doel van dit proefschrift is de studie van deze twee 

systemen in Neisseria gonorrhoeae. Deze humane pathogeen veroorzaakt de sexueel 

overdraagbare aandoening “gonorroe” en wordt geïntroduceerd in hoofdstuk 1. 

 
Figuur 1: Schematische weergave van het type IV secretie systeem (links) het het type 
IV pili systeem (rechts). IM-complex staat voor het binnenmembraan eiwitcomplex 

Onderdelen van het T4SS van N. gonorrhoeae zijn bestudeerd in hoofdstukken 2, 3 

en 4. Het bestudeerde T4SS in dit proefschrift is gecodeerd in een genetisch eiland dat 

aanwezig is in ongeveer 80% van de klinische isolaten van N. gonorrhoeae. Alle 

informatie die nodig is voor het aanmaken van eiwitten, die nodig zijn voor de 

karakteristieke eigenschappen van een cel, zijn gecodeerd in het chromosomale DNA 

van de cel. Een genetisch eiland is een groot stuk DNA wat geïntegreerd is in het 
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chromosoom. Het genetische eiland aanwezig in Neisseria gonorrhoeae wordt ook wel 

het “Gonococcal Genetic Island” (GGI) genoemd. Het DNA van het GGI bevat 

genetische informatie voor 60 eiwitten, 18 van deze eiwitten lijken een functie in T4SS 

te hebben, 8 spelen waarschijnlijk een rol in DNA processing, maar de functie van de 

meeste overige proteïnen is nog onbekend. Het T4SS gecodeerd in het GGI lijkt erg op 

het T4SS van het F-plasmide. Het F-plasmide is een extra-chromosomaal circulair stuk 

DNA dat kan worden overgedragen tussen verschillende cellen via een T4SS. In 

tegenstelling tot het T4SS van het F-plasmide is het Type IV secretie systeem gecodeerd 

in het GGI niet verantwoordelijk voor DNA transport naar andere cellen. Het T4SS 

gecodeerd in het GGI transporteert DNA juist vanuit de cel in het extracellulaire milieu, 

en van hieruit kan het door naburige gonokokken worden opgenomen. Deze opname 

vindt plaats via Type IV pilli die het uitgescheiden DNA kunnen binden en importeren 

over de buitenmembraan. Een ander systeem transporteert vervolgens het DNA vanuit 

het periplasma over de binnenmembraan. De systemen van N. gonorrhoeae die 

verantwoordelijk zijn voor het opnemen van DNA werken zeer efficiënt.  

Secretie van DNA via T4SSen, en opname van DNA door het Tfp systeem zorgen 

ervoor dat DNA (ofwel nieuwe informatie) wordt uitgewisseld tussen verschillende 

cellen. De uitwisseling van informatie kan de cellen helpen zich aan te passen aan een 

veranderende omgeving, en op deze manier kan dit de cellen helpen te overleven. In dit 

proefschrift zijn 4 proteïnen, namelijk: TraA, TrbI, TraI en SsbB die alle vier gecodeerd 

zijn in het GGI, en het secretin complex, dat gevormd wordt door het PilQ eiwit, 

bestudeerd. 

In hoofdstuk 2 worden de TraA en TrbI eiwitten bestudeerd. TraA is het eiwit waaruit 

de pilus van het T4SS is opgebouwd. Het TraA proteïne wordt geproduceerd in het 

cytoplasma en wordt vervolgens in de binnenmembraan geplaatst, wat na verscheidene 

aanpassingen (“processing”) leidt tot een circularisatie van het TraA eiwit. Na deze 

aanpassingen worden de TraA proteïnen geassembleerd en vormen een staafvormige 

pilus. De “processing” en assemblage van TraA zijn twee verschillende en 

onafhankelijke processen. De “processing” stappen worden in detail bestudeerd in de 

bacterie Escherichia coli, deze bacterie wordt over het algemeen veel gebruikt in 

laboratoria. Er is aangetoond dat het TraA eiwit eerst wordt gemodificeerd aan één zijde 

door het LepB eiwit. LepB verwijdert een klein stukje van het begin van het TraA eiwit, 
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genaamd de signaal sequentie. Deze aminozuur sequentie is nodig voor de targeting van 

het eiwit naar de binnenmembraan via het Sec systeem. Het verwijderen van de signaal 

sequentie vindt plaats bij veel proteïnen die worden uitgescheiden. In een volgende stap 

wordt het TraA eiwit gebonden door TrbI, eerst knipt TrbI de laatste drie aminozuren 

van TraA af en bindt vervolgens aan ditzelfde uiteinde. In de laatste stap wordt de 

binding tussen TraA en TrbI verbroken en worden de twee uiteinden van TraA aan 

elkaar gekoppeld, wat resulteert in een circulair TraA. Door middel van mutagenese 

studies zijn de verschillende domeinen van de TraA en TrbI eiwitten die nodig zijn voor 

het mechanisme ontrafeld. 

TraI is een relaxase en is gecodeerd in het GGI, een studie van dit eiwit staat beschreven 

in hoofdstuk 3. Het TraI relaxase behoort tot een nieuwe familie relaxases, deze bevat 

de kenmerken van al bekende relaxases maar ook kenmerken die nog niet eerder zijn 

beschreven in al gekarakteriseerde relaxase families. In het begin van het TraI proteïne 

ligt een hydrophobe regio, die ook is gevonden in andere relaxases van deze nieuwe 

familie. Er is gedemonstreerd dat deze hydrophobe regio niet fungeert als signaal 

sequentie maar juist belangrijk is voor het binden van TraI aan het membraan. Het is 

opmerkelijk dat wanneer aminozuren in deze hydrofobe regio worden vervangen het 

relaxase niet meer wordt geëxporteerd. Naast de hydrophobe sequentie ligt een regio die 

ook veel gevonden wordt in HD phosphohydrolases. Deze proteïnen zijn genoemd naar 

twee geconserveerde aminozuren; histidine (H) en aspartaat (D), die karakteristiek zijn 

voor deze eiwitfamilie. En inderdaad is deze geconserveerde aspartaat in TraI vereist 

voor DNA secretie. Het HD domein overlapt met een domein dat sterk lijkt op het 

relaxase domein van andere relaxases. Een geconserveerd tyrosine aminozuur dat 

aanwezig is in beide domeinen is belangrijk voor DNA modificatie. Verder is ontdekt 

dat maar een enkele streng DNA wordt uitgescheiden en deze wordt aan een zijde tegen 

degradatie beschermd, waarschijnlijk doordat dit DNA gebonden is door de relaxase. 

Mutaties in de DNA sequentie in het gebied rondom de sequentie die voor het TraI eiwit 

codeert elimineeren DNA secretie. Wanneer deze sequentie echter op een ander plaats 

in het chromosoom werd geïntroduceerd herstelde de DNA secretie. Deze bevindingen 

suggereren dat DNA secretie vanaf deze specifieke sequentie start. In de appendix van 

hoofdstuk 3 worden pogingen beschreven voor het aantonen van de aanwezigheid van 

TraI in het medium. 
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In hoofdstuk 4 wordt SsbB bestudeerd, dit is een eiwit dat enkelstrengs DNA bindt en 

stabiliseert. SsbB is gecodeerd binnen het GGI en komt tot expressie, maar er is geen 

bewijs gevonden dat SsbB samen met het ssDNA wordt getransporteerd. Een 

gedetailleerde studie van de eigenschap van SsbB om DNA te binden was uitgevoerd. 

Met verschillende technieken is gedemonstreerd dan SsbB ssDNA kan binden op een 

manier die niet eerder is beschreven. 

In hoofdstuk 5 is het secretine complex van het Tfp systeem van N. gonorrhoeae 

onderzocht. Buitenmembranen van Neisseria meningitidis en N. gonorrhoeae zijn 

geïsoleerd en geanalyseerd met elektronenmicroscopie. Binnen deze membranen is een 

uitvoerige structuur opgemerkt nadat een groot aantal elektronenmicroscopie foto’s 

waren uitgelijnd. Deze structuur bestaat uit een binnenste ring die een kanaal omsluit, 

en een buitenste ring met naar buiten stekende punten. De binnenste ring is 

samengesteld uit PilQ eiwitten, verscheidene van deze proteïnen vormen samen een 

symmetrische ring. Een zelfde soort ringvormige structuur is in eerdere studies ook 

beschreven. De buitenste ring en de puntvormige structuren zijn niet eerder opgemerkt 

voor secretine complexen, en zijn samengesteld uit nog onbekende eiwitten. Deze extra 

kenmerken zijn waarschijnlijk verloren gegaan tijden het zuiveren van de andere 

secretin complexen, maar in het natieve membraan milieu konden ze worden 

opgemerkt. Voor identificatie van deze eiwitten zijn verschillende componenten van het 

Tfp systeem verwijderd en onderzocht. Deze analyse identificeerde een verandering in 

de symmetrie van de buitenste ring en dit ging samen met een verlies van de 

puntvormige structuren. De verdere identificatie van deze proteïnen is een nog lopende 

studie. 

 




