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Samenvatting voor algemeen publiek 
 

Eiwitten en hun structuur 

Dit proefschrift is geschreven in een chemisch laboratorium, maar houdt zich eigenlijk bezig met 

biologie. Dat lijkt misschien vreemd, maar een groot gedeelte van de biologie is chemisch van aard. Niet 

alleen dode, maar ook levende materie bestaat uit atomen en moleculen, die chemische reacties met elkaar 

aangaan. 

Sommige van de belangrijkste moleculen in de natuur zijn de zogenaamde eiwitten. Dat is een wat 

onhandige naam, omdat de meeste eigenlijk niet veel met het wit van een ei te maken hebben. Eiwitten 

komen overal in de natuur voor en hebben daar allerlei functies. Sommige eiwitten zorgen voor de 

stevigheid van cellen, andere voor het kopiëren van erfelijk materiaal en weer andere beschermen ons 

tegen ziektes. En van een heleboel eiwitten weten we eigenlijk helemaal niet wat ze doen. Feit is wel, dat 

eiwitten zo belangrijk zijn dat je rustig kunt zeggen dat ze "het leven draaiende houden". Het is dus 

begrijpelijk dat veel onderzoekers bezig zijn eiwitten te bestuderen. Zulk onderzoek heeft in het verleden 

bijvoorbeeld al geleid tot nieuwe medicijnen en milieuvriendelijke productieprocessen.  

Bij het onderzoeken van eiwitten is vooral de structuur van de eiwitmoleculen van belang. Met de 

structuur wordt de precieze vorm van het molecuul bedoeld, met andere woorden: waar alle atomen in het 

molecuul zitten. Een voorbeeld van een eiwitstructuur is te zien in figuur 1. Als de structuur van een eiwit 

bekend is, kunnen er meestal ineens een heleboel vragen over dat eiwit beantwoord worden. Dit 

proefschrift beschrijft een onderzoek naar de structuur van een aantal eiwitten. Maar hoe gaat dat in zijn 

werk? Iedereen weet wel dat moleculen veel te klein zijn om ze te kunnen zien en dat atomen nog veel 

kleiner zijn. Daar komt nog bij dat eiwitmoleculen meestal uit duizenden atomen bestaan (kijk maar naar 

figuur 1). Het bepalen van de structuur van een eiwit lijkt dus geen makkelijke opgave. Gelukkig bestaan 

er goede technieken om eiwitstructuren te bepalen. Eén van die technieken, de kristallografie, is gebruikt 

bij het onderzoek in dit proefschrift en zal hieronder kort worden beschreven. 
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Figuur 1. Voorbeeld van een eiwitstructuur. Getekend is een molecuul, waarin de afzonderlijke atomen 

als bollen zijn weergegeven. 

 

De bepaling van eiwitstructuren 

Om een beeld te krijgen van een eiwitmolecuul, zou je eigenlijk een heel krachtige microscoop willen 

hebben. Helaas zijn gewone lichtmicroscopen ongeschikt om naar eiwitmoleculen te kijken, omdat de 

golflengte van licht (ca. 0,000.000.4 meter) veel groter is dan de grootte van een eiwitmolecuul. Om een 

goed beeld te krijgen van een eiwitmolecuul, zou je licht nodig hebben met een golflengte van ongeveer 

0.1 nanometer, ofwel 0,000.000.000.1 meter. Zulk licht bestaat in de vorm van röntgenstralen. 

Maar voor röntgenstralen bestaan helaas geen goede lenzen. Het is dus niet mogelijk een 

microscoop te bouwen die werkt met röntgenstralen. Gelukkig kunnen we dat bezwaar met een 

ingewikkelde techniek omzeilen. Daarvoor wordt dan niet een enkel eiwitmolecuul beschenen met 

röntgenstralen, zoals in een microscoop, maar een kristal van eiwitmoleculen (figuur 2a). In een kristal 

zitten ontelbaar veel moleculen netjes op ontelbaar vele rijtjes naast elkaar, als mensen op een tribune. 

Als je zo’n kristal bestraalt met een röntgenstraal, dan  wordt die röntgenstraal gebroken in een groot 

aantal röntgenstralen, die allemaal een andere richting hebben (figuur 2b). Al die röntgenstralen vormen 

een ingewikkeld patroon op een scherm dat achter het kristal wordt geplaatst (figuur 2c). Het is net alsof 

er toch een soort lens is voor de röntgenstraling. Dit proces noemt men diffractie. 
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Figuur 2a. Een eiwitkristal. De lengte van dit kristal is ca. 0,2 mm. 2b. Een diffractie-experiment. 

Een in een röntgenstraal geplaatst kristal breekt de invallende straal in vele nieuwe stralen, die een 

patroon vormen op een scherm achter het kristal. 2c. Voorbeeld van zo'n patroon. Elke straal veroorzaakt 

een stip. Inzet: een uitvergroting van een stuk van het patroon. 

 

Diffractie is voor velen wel bekend van de natuurkundelessen op de middelbare school. Daar 

wordt het meestal gedemonstreerd met golven in een bak met water, of met licht dat wordt gediffracteerd 

door een zogenaamd tralie. Een tralie is een plaatje met daarop een heleboel lijnen op regelmatige afstand 

van elkaar. De onderlinge afstand is maar heel klein; een fractie van een millimeter of zoiets. Diffractie 

door zo'n tralie kan thuis ook gedemonstreerd worden met een simpel proefje.  

2a 2c 

Röntgenstraal 
  Kristal 

Scherm 

gediffracteerde 
röntgenstralen 2b 
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Verduister de kamer en ga voor een witte muur staan. Neem dan een CD (of DVD) en beschijn 

deze met een laserpointer zoals in figuur 3. Pas op dat er niemand een laserstraal in zijn of haar oog krijgt. 

De ontelbaar vele lijntjes op de CD werken als een tralie voor de laserstraal en diffracteren deze in een 

aantal stralen, die de muur op verschillende plekken raken. Daardoor ontstaat op de muur een lijn van 

stippen op regelmatige afstand van elkaar. Zoiets noemt men een diffractiepatroon. 

Je kunt op deze manier veel over diffractie te weten komen. Als je bijvoorbeeld de CD draait, 

draait het diffractiepatroon ook. Als je de CD echter loodrecht op de laserstraal verschuift, verandert het 

patroon niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Een eenvoudig diffractie-experiment. 

 

Met wat eenvoudige wiskunde kun je uit de afstanden tussen de stippen de afstand tussen de lijnen 

op de CD bepalen. Dus, door die afstanden te meten en te kijken naar de orientatie van het patroon, kun je 

te weten komen hoe de CD georiënteerd was en hoe dicht bij elkaar de lijnen op de CD zaten. Je kunt dus 

als het ware de CD reconstrueren uit het diffractiepatroon. Het enige waar je zo niet achter kunt komen, is 

hoe de CD ten opzichte van de straal verschoven was, want verschuiven beïnvloedt het patroon niet. 

Als het mogelijk was om een extra set lijnen aan de CD toe te voegen, onder een hoek met de 

bestaande lijnen (ik weet helaas niet hoe dat zou moeten), dan zou die set lijnen als een apart tralie gaan 

werken en zou er een extra lijn van stippen in het diffractiepatroon te zien zijn, onder een hoek met de 

oorspronkelijke lijn. Door weer terug te rekenen kun je uit dat ingewikkelde patroon van twee reeksen 

Laser pointer 

Scherm (witte muur of papier) 

CD 
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stippen dan weer uitrekenen wat voor lijnen er op de CD stonden en onder welke hoek. Je kunt dan dus 

weer de CD reconstrueren. Het enige dat je nog steeds niet kunt bepalen, is hoe de beide "tralies" ten 

opzichte van de laserstraal verschoven zijn. Op die manier geeft elke combinatie van tralies zijn eigen 

diffractiepatroon, waaruit je de orientatie, de onderlinge afstand tussen de lijnen en nog meer dingen kunt 

bepalen, behalve die verschuiving. 

Wat heeft dat nu te maken met röntgendiffractie door een kristal? Om dat te begrijpen, moeten we 

beter kijken naar de opbouw van kristallen. Zoals gezegd is bestaat een kristal uit een heleboel moleculen, 

op regelmatige afstanden van elkaar. Daarbij moet je je iets driedimensionaals voorstellen, zoals 

sinaasappels, netjes gestapeld in een doos, in lagen op elkaar. 

Zo gezegd kun je je een kristal ook voorstellen als een combinatie van een heleboel tralies, maar 

dan in drie dimensies in plaats van op één platte CD. Dit is een heel moeilijk concept, dat wat duidelijker 

gemaakt kan worden met figuur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Een kristal opgebouwd uit tralies. 
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Bovenaan is een sterk vereenvoudigd molecuul getekend, dat de vorm heeft van een rechthoekje. 

Een kristal van zulke moleculen ziet eruit als een rooster met heel veel kopiën van dat molecuul, zoals 

eronder getekend. Zoals gezegd kun je je dat kristal voorstellen als een combinatie van ontelbaar vele 

tralies. Onder het kristal zijn enkele van de tralies die het kristal "opbouwen" getekend. Je kunt zelf 

ontdekken hoe dat werkt. Kopiëer de figuur op een overhead-transparant of zo en knip de vierkantjes uit. 

Leg deze nauwkeurig op elkaar, in dezelfde orientatie als hier getekend. Als je nu door de ontstane "dia" 

heenkijkt, zie je een vaag beeld van de moleculen in het kristal als een regelmatig rooster van donkere 

stippen. Als we meer tralies hadden gebruikt, was het beeld duidelijker geweest en met ontelbaar veel van 

de juiste tralies kun je het kristal exact reconstrueren.  

Nu kunnen we de diffractie van röntgenstralen door een eiwitkristal begrijpen. De ontelbare 

denkbeeldige tralies waar het kristal "uit bestaat" vormen allemaal hun eigen diffractiepatroon en samen 

vormen die patronen het diffractiepatroon van het kristal. In dat geval kunnen we uit al die 

diffractiepatronen weer voor elk tralie uitrekenen wat de afstand tussen de lijnen was en hoe het 

georienteerd was. Dan zouden we in principe die tralies kunnen tekenen, ze over elkaar heen kunnen 

leggen en net zoals hierboven een beeld kunnen maken van de afzonderlijke moleculen. 

Helaas is het ook weer niet zo eenvoudig, want zoals we hierboven hebben gezien, kun je met 

diffractie niet achterhalen hoe een tralie verschoven is ten opzichte van de invallende licht- of 

röntgenstraal. Het is dan niet mogelijk de tralies op de juiste manier te combineren. (Probeer het maar. 

Als je je eigengemaakte tralies niet precies met de vierkantjes over elkaar heen legt, maar ze allemaal een 

millimeter verschuift, klopt het beeld niet meer.)  

Die verschuiving wordt de fase genoemd en dat die niet direct volgt uit het diffractie-experiment 

noemt men wel het faseprobleem. Voor elk tralie moet die verschuiving apart bepaald worden. Daar zijn 

allerlei methoden voor, die vaak erg omslachtig zijn. Maar als die fasen eenmaal bekend zijn, kunnen de 

afzonderlijke tralies gereconstrueerd worden en daarmee het kristal. 

Het beeld dat zo verkregen wordt is dan niet plat, zoals in het proefje hierboven, maar 

driedimensionaal en meestal zó gedetailleerd dat de precieze vorm van de moleculen zichtbaar wordt, 

inclusief de plaatsing van de atomen. Daarmee is dan (eindelijk) de structuur van het eiwitmolecuul 

bekend. 
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Op dit moment wachten er nog duizenden eiwitten op de opheldering en interpretatie van hun 

structuur. Al met al is dat nog een hoop werk: eerst moeten kristallen gemaakt worden, wat meestal 

helemaal niet zo makkelijk is, dan moeten er diffractie-experimenten gedaan worden, dan moet het 

faseprobleem worden opgelost en zelfs dan zijn er nog een hoop stappen die gezet moeten worden voor 

het leuke werk, de interpretatie, kan beginnen. Per eiwit is dat een proces van maanden, zo niet jaren. 

Maar als het resultaat er dan eindelijk is, kun je ineens een heleboel eigenschappen van een eiwit gaan 

verklaren en nieuwe ontdekkingen doen. 

Het onderzoek in dit proefschrift heeft uiteindelijk geleid tot de structuren van twee eiwitten, die 

gebruikt kunnen worden bij de milieuvriendelijke productie van antibiotica. Met behulp van de opgedane 

kennis kunnen nu onder andere varianten van die eiwitten gemaakt worden, die het beter doen in 

productieprocessen. Verder is er een begin gemaakt met kristallisatie-experimenten met een eiwit dat heel 

erg moeilijk kristalliseert. Als het echter lukt dit eiwit te kristalliseren en de structuur te bepalen, kunnen 

heel belangrijke biologische vragen bantwoord worden.  

De inhoud van dit proefschrift is nog wat uitvoeriger samengevat in de hieropvolgende 

managementsamenvatting. Deze is weliswaar bedoeld voor een iets minder algemeen publiek, maar moet, 

net als de rest van het proefschrift, na het lezen van deze samenvatting iets makkelijker te volgen zijn. 
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Managementsamenvatting 
Dit proefschrift bestaat uit twee delen, I (hoofdstukken 1-6) en II (hoofdstukken 7 en 8). In deel I 

wordt het onderzoek beschreven aan twee verwante eiwitten die α-aminozuur ester hydrolases (AEH's) 

genoemd worden. Deze eiwitten kunnen gebruikt worden in milieuvriendelijke productieprocessen voor 

het maken van antibiotica. Deel II beschrijft experimenten die moeten leiden tot de kristallisatie van een 

zogenaamd "membraaneiwit", een klasse van eiwitten die uiterst moeilijk te kristalliseren zijn. 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de literatuur over eiwitten met een zogenaamde "katalytische 

triade" bestaande uit serine, histidine en asparaginezuur. Omdat de AEH's naar alle waarschijnlijkheid 

zo'n triade bezitten, geeft deze inleiding een referentiekader voor de interpretatie van de structuren van de 

AEH's. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de kristallisatie van twee AEH's en geeft een eerste analyse van de 

verkregen kristallen. Ook beschrijft het de kristallisatie van een AEH dat is voorzien van selenium-

atomen. Dit is van belang voor het oplossen van het faseprobleem met behulp van de MAD-methode, 

hetgeen wordt beschreven in hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 3 geeft voor het eerst een gedetailleerde beschrijving van de structuur van het AEH uit 

de bacterie Xanthomonas citri. De structuur laat zien dat er inderdaad een katalytische triade is. In het 

AEH is deze echter gecombineerd met ongebruikelijke structuren, zoals een cluster van negatief geladen 

zuurresten. Hiermee wordt verklaard waarom de AEH's uitsluitend reageren met bepaalde positief 

geladen moleculen. Op die manier kon de familie van de AEH's op structureel niveau gedefinieerd 

worden. Daarnaast vormen de eiwitmoleculen in het kristal een merkwaardige, bolvormige structuur 

bestaande uit vier eiwitmoleculen. Deze bollen hebben twee nauwe toegangen tot een centrale ruimte, 

waar het hart van de eiwitten, de actieve holtes, op uitkomen. Op die wijze zouden alleen kleine 

moleculen tot de actieve plaatsen toegelaten kunnen worden. 

Hoofdstuk 4 behandelt de structuuropheldering van het AEH uit een andere bacterie, Acetobacter 

turbidans. Omdat de AEH's uit Xanthomonas en Acetobacter voor ca. 63% identiek zijn, kon de structuur 

van het eiwit uit Xanthomonas gebruikt worden voor de oplossing van het fasen probleem met behulp van 

Molecular Replacement. Bij het zgn. verfijnen van de structuur (noodzakelijk voor een goede 

interpretatie) werd echter ondekt, dat de kristallen eigenlijk zogenaamde "tweelingkristallen" waren, 

hetgeen de verfijning bemoeilijkte. Dit werd pas laat ontdekt, doordat een ander effect, 
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pseudokristallografische translatiesymmetrie de symptomen die normaal op een vertweelingd kristal 

duiden, onderdrukte. De oorzaken hiervoor worden beschreven, net als de manier waarop de structuur 

uiteindelijk werd verfijnd. 

Hoofdstuk 5 beschrijft uiteindelijk de structuur van het Acetobacter-AEH en de structuren van 

twee gemuteerde vormen van dit eiwit. Van de eerste mutant, een geïnactiveerde, werd de structuur 

verkregen van een complex met een substraat. De tweede mutant heeft verbeterde biokatalytische 

eigenschappen. De verschillen tussen de drie structuren worden besproken in termen van katalytische 

eigenschappen. 

Hoofdstuk 6 besluit deel I door de AEH familie te vergelijken met andere eigenschappen in 

termen van structuur en functie. Ook worden er suggesties gegeven voor verder onderzoek en eventuele 

toekomstige protein engineering aan AEH's. 

 

Het eerste hoofdstuk van deel II, Hoofdstuk 7, beschrijft kristallisatie-experimenten met het eiwit 

EIImtl, de mannitol-transporter uit de binnenmembraan van Escherichia coli. Omdat dit een 

membraaneiwit is, wordt verwacht dat de kristallisatie uiterst moeilijk zal zijn. Om hier toch mee te 

kunnen beginnen, wordt eerst een overzicht van de literatuur over de kristallisatie van membraaneiwitten 

gegeven. Dit overzicht is mede bedoeld als inleiding voor deel II. Daarna worden voorschriften en 

methoden gegeven waarmee men naar kristallen van EIImlt toe kan werken. Ook worden initiële 

kristallisatie-experimenten beschreven. 

Hoofdstuk 8 behandelt een praktisch aspect van de kristallisatie van membraaneiwitten. Omdat er 

meestal vele honderden experimenten gedaan moeten worden voordat een membraaneiwit gekristalliseerd 

wordt, is een snelle, automatiseerbare methode nodig om deze experimenten uit te voeren. De microbatch 

methode is hiervoor weliswaar zeer geschikt, maar leek voor membraaneiwitten niet toepasbaar. De olie 

die voor microbatch-kristallisatie wordt gebruikt zou namelijk het detergens dat nodig is om het eiwit in 

oplossing te houden kunnen extraheren, waardoor het eiwit zou neerslaan. Een methode om dit te 

onderzoeken wordt beschreven. Met deze methode wordt aangetoond dat voor het detergens 

dodecylmaltoside dit probleem niet optreedt. 

 

 

 




