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Summary and outlook 
The transmission electron microscope is a very powerful tool that, by use of 

electrons, is able to image through thin samples in a fashion analogous to a light 

microscope, but with much higher resolving power. The instrument allows us to 

work at the scale of nanometers and even smaller. The images of the electron 

microscope can be used to give direct evidence for the presence and behaviors 

of many chemical and biological samples. However, not all specimens can 

withstand the harsh conditions in the microscope. The high vacuum causes 

dehydration and the electron beam causes radiation damage. Therefore, many 

samples need to be prepared for imaging. Also, experience is needed to 

interpret the images and distinguish the sample from artefacts that can arise 

from the preparation or the imaging. 

When studying soft materials from the fields of organic chemistry or 

supramolecular chemistry, one image can be sufficient to give evidence for the 

presence of molecular structures and the occurrence of self-assembly or 

aggregation. Although most organic compounds are too small to study with 

TEM, the electron microscope is able to visualize their supramolecular 

organization. Whether the observed structures are the effect of molecular 

design or influenced by changes in the surrounding medium can be hard to 

distinguish and some sample preparation techniques greatly affect the image.  

There are three most commonly used TEM methods as we derived from 

literature: drying, staining and cryo-TEM. Drying is not recommended for soft 

materials as it is prone to introduce artefacts, and it forces all materials to come 

out of solution. The presence of structures in solution can therefore rarely be 

proven by drying. Negative staining, when done correctly, is a much better 

technique that visualizes the surface of the structures present in solution. Inner 

features are obscured. The preparation method that is closest to native is cryo-

fixation, where a thin layer of the sample is so rapidly frozen that water does 

not get the chance to crystallize and molecules do not get the chance to react. 

Because soft matter chemistry relies on a lot of indirect evidence, the role of 

TEM for the correct evaluation of the nature of an assembly is very large. 

Mistakes in application and interpretation can therefore have enormous impact 

on the quality of present and future studies. In Chapter 2 of this thesis the 

different techniques are discussed in more detail and the effect that the 
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preparation methods have on the image is illustrated by applying multiple 

techniques to image example samples.   

Chapter 3 is a study where TEM imaging was used in the field of soft matter 

chemistry. The mixing of a solvent and a (partial) non-solvent to induce 

aggregation and transfer amphiphilic or even hydrophobic molecules into for 

example an aqueous environment is common practice. With strong 

amphiphiles, this transfer process can induce self-assembly of molecules into 

micelles, vesicles and other morphologies. We provided evidence that in the 

case of bowl-shaped aggregates the structures are not the product of self-

assembly, but a direct result of the solvent mixing. With examples from 

literature as well as various hydrophobic molecules we demonstrate that the 

process is nonspecific and highly independent of the molecular design. Under 

influence of the non-solvent, droplets are formed, of which the exterior is 

hardened due to the heightened glass-transition temperature by the external 

medium, while the interior of the droplets remains plasticized by the solvent. 

The shrinking exterior versus plasticized interior results in the formation of 

extremely stable glass-like nano-droplets with a fluid interior, a glass-like 

exterior and a very specific shape: dense spheres with a hole in their surface. 

Depending on the amount of solvent versus non-solvent, the aggregate size and 

thus the confinement can be reversibly controlled, something we applied to a 

bulky first generation molecular motor.  

Besides soft matter chemistry, electron microscopy provides a strong 

foundation to the field of structural biology. This last century, TEM was often 

used to study topics such as protein complex composition, protein identification 

and weak interactions between different proteins, and it had a role in the study 

of proteins that could not be crystalized. Exactly a century after the discovery of 

X-ray diffraction, and coinciding with the start of this PhD, the development of 

the DDD camera and new computational methods put cryo-TEM onto the map 

in what has been called the resolution revolution. Now cryo-TEM can be used to 

solve structures to the same levels of detail as was previously only possible with 

x-ray crystallography and NMR, but with less demands on the sample.  

Chapter 4 is a more traditional structural study where TEM of negatively 

stained protein complexes is used to gain new insights in complex NDH-1 of the 

cyanobacterium T. elongatus. NDH-1 is related to Complex I of eubacteria and 

mitochondria. It plays a pivotal role in respiration as well as in cyclic electron 

transfer (CET) around Photosystem I and is involved in a unique carbon 
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concentration mechanism. Despite many achievements in the past, the complex 

protein composition and the specific function of many subunits of the different 

NDH-1 species remain elusive. Chapter 4 shows that NdhP is a unique 

component of the 450 kDa NDH-1L complex, that is involved in respiration and 

CET at high CO2 concentration, and not detectable in the NDH-1MS and NDH-

1MS’ complexes that play a role in carbon concentration. C-terminal fusion of 

NdhP with his-tagged superfolder Green Fluorescent Protein (GFP) and the 

subsequent analysis of the purified complex by electron microscopy and single 

particle averaging revealed its location in the NDH-1L specific distal unit of the 

NDH-1 complex, that is formed by the subunits NdhD1 and NdhF1. Moreover, 

NdhP is essential for NDH-1L formation, as this type of NDH-1 was not 

detectable in a ΔndhP::Km mutant. 

Chapter 5 also provides a traditional TEM study in negative stain to study 

ribosome dimerization in L. lactis. Dimerization and inactivation of ribosomes in 

Escherichia coli is a two-step process that involves the binding of ribosome 

modulation factor and hibernation promotion factor. In L. lactis, YfiALl associates 

with ribosomes in the stationary phase of growth and is responsible for 

dimerization of ribosomes. Chapter 5 shows that full-length YfiALl is necessary 

and sufficient for ribosome dimerization in L. lactis, but also functions 

heterologously in vitro with E. coli ribosomes. Deletion of the yfiA gene has no 

effect on the growth rate but diminishes the survival of L. lactis under energy-

starving conditions. The N-terminal domain of YfiALl is homologous to HPF from 

E. coli, whereas the C-terminal domain has no counterpart in E. coli. By 

assembling ribosome dimers in vitro, we could dissect the roles of the N- and C-

terminal domains of YfiALl. It is concluded that the dimerization and inactivation 

of ribosomes in L. lactis and E. coli differ in several cellular and molecular 

aspects. In addition, two-dimensional maps of dimeric ribosomes from L. lactis 

obtained by single particle electron microscopy show a marked structural 

difference in monomer association in comparison to the ribosome dimers in E. 

coli. 

This difference in structure between the two species is further explored in 

Chapter 6, in which a follow-up study is described that makes use of the new 

advances in camera’s and software to do a structural study on the mechanism 

by which YfiALl (in this chapter renamed HPFlong) inactivates the ribosomes. With 

single particle cryo-electron microscopy on 100S ribosomes from L. lactis a 

novel dimerization mechanism was discovered. The N-terminal domain of 
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HPFlong binds at the same site as HPF in E. coli 100S ribosomes, whereas, unlike 

RMF, the C-terminal domain binds at the center of the dimer interface, yielding 

a strikingly different dimeric structure. In contrast to the E. coli 100S complex, 

ribosomes from L. lactis do not undergo a conformational change in the 30S 

head domain upon binding of HPFlong, and the Shine-Dalgarno sequence and 

mRNA entrance tunnel are freely accessible. In L. lactis, ribosome activity is 

blocked because mRNA recognition by the platform binding center is inhibited 

by (dimeric) HPFlong. Large-scale sequence comparisons and phylogenetic 

analysis of hibernation factor proteins suggest that HPFlong-mediated 

dimerization is the most widespread mechanism of ribosome hibernation in 

bacteria.  

While Chapter 6 can be placed alongside the many recent structural 

discoveries, the achievements described there can and will still be advanced 

upon in the near future. Chapter 6 answers many questions, but several remain 

unanswered. Why are there different conformations? Where are the 100S 

particles stored? Can compartmentalization allow a cell to have both active and 

inactive ribosomes, or is it just heterologous growth? These questions could be 

answered when the structural studied is performed within the cellular context. 

It is therefore my opinion that, ultimately, not single particle analysis in isolated 

samples, but structural cell biology, where molecules can be studied inside the 

cell, holds the future. And, although still lacking a little behind, this future is 

definitely coming.  

The electron microscope has been a very important tool to our 

understanding of life and it will continue to be a scientific cornerstone tool for 

many years to come. The electron microscope will keep developing and is still 

on its way to reach its full potential, something I look forward to. 
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Samenvatting en vooruitblik 
De transmissie elektronenmicroscoop (TEM) is een erg krachtig instrument. 

Analoog aan een lichtmicroscoop, maar dan met behulp van elektronen, kan 

men met de TEM door flinterdunne monsters heen kijken. Met de 

elektronenmicroscoop kan men veel meer details zien dan met een 

lichtmicroscoop en structuren onderscheiden in de orde van grootte van enkele 

nanometers en zelfs kleiner. De foto’s die gemaakt worden met de TEM kunnen 

dan ook gebruikt worden om een direct bewijs te leveren voor de aanwezigheid 

en gedragingen van vele chemische en biologische stoffen. Echter, niet alle 

monsters kunnen goed tegen de extreme condities in de elektronenmicroscoop. 

Het hoge vacuüm dat nodig is voor het werken met elektronen zorgt ervoor dat 

de monsters uitdrogen en de elektronen bundel veroorzaakt stralingsschade. 

Daarom moeten veel monsters eerst geprepareerd worden voor ze de 

microscoop in kunnen. Ook is er ervaring nodig om de foto’s uit de microscoop 

correct te interpreteren en onderscheid te kunnen maken tussen het monster 

en de artefacten die het gevolg zijn van het prepareren en de microscopie.  

Bij het bestuderen van materiaal uit de onderzoeksvelden van organische en 

supramoleculaire chemie kan één foto voldoende zijn om de aanwezigheid van 

moleculaire structuren en het optreden van zelforganisatie of aggregatie aan te 

tonen. De meeste organische stoffen zijn te klein om met de TEM zichtbaar te 

maken, maar de organisatie van deze stoffen in grotere structuren kan wel 

worden aangetoond. Of de structuren het gevolg zijn van het ontwerp van het 

molecuul, of het gevolg van veranderingen in het omgevende medium kan soms 

erg moeilijk te onderscheiden zijn. Daarbij komt dat het monster ook sterk kan 

worden veranderd door sommige preparatie methoden. In de literatuur zijn drie 

meest voorkomende preparatie methoden te vinden: drogen, kleuren en cryo-

fixatie. Drogen is niet aan te raden voor zachte materialen. Het veroorzaakt 

gemakkelijk artefacten. Doordat het oplosmiddel verdampt wordt, worden 

naast de structuren van het monster, ook alle opgeloste materialen 

neergeslagen. Met drogen kan de aanwezigheid van structuren in oplossing dan 

ook maar zelden worden aangetoond. Negatief kleuren, als het goed wordt 

uitgevoerd, is een veel geschiktere techniek waarbij het oppervlak van de 

structuren die in de oplossing aanwezig zijn zichtbaar wordt gemaakt. De 

kleurlaag verbergt echter de binnenkant van de structuren. De preparatie 

methode die het monster het minst veranderd is cryo-fixatie. Hierbij wordt een 
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dunne laag van het monster zo snel ingevroren dat water geen tijd heeft om 

ijskristallen te vormen en de moleculen geen kans hebben te reageren. Cryo-

fixatie is daarom het meest aan te raden. Doordat bij het maken en bestuderen 

van zachte materialen vaak gebruik gemaakt wordt van indirecte 

meetmethoden, is de rol die elektronenmicroscopie speelt bij het correct 

interpreteren van de aard van de structuur van het monster heel groot. 

Vergissingen bij het prepareren en interpreteren van het monster kunnen dan 

ook grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van huidig en toekomstig 

wetenschappelijk onderzoek. In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift worden de 

verschillende preparatie technieken in meer detail uitgelegd en wordt hun 

effect gedemonstreerd door de verschillende technieken op voorbeeld 

monsters toe te passen.  

In Hoofdstuk 3 wordt een onderzoek beschreven waar TEM foto’s gebruikt 

zijn voor het bestuderen van zachte chemische materialen. In de chemie is het 

vrij gebruikelijk om een stof in oplosmiddel te mengen met een (deels) niet-

oplosmiddel. Dit wordt gedaan om aggregatie van het monster op te wekken en 

het amfifiele of zelfs hydrofobische monster over te zetten naar bijvoorbeeld 

een water medium. Als het monster sterk amfifiel is, kan dit overzetten in een 

niet-oplosmiddel ervoor zorgen dat de moleculen zich gaan organiseren tot 

structuren zoals micellen, buizen of blaasjes. In Hoofdstuk 3 wordt aangetoond 

dat in het geval van komvormige aggregaten de structuren niet het gevolg zijn 

van zelforganisatie, maar een direct resultaat van het mixen van de twee media. 

Met voorbeelden uit de literatuur en experimenten met enkele hydrofobische 

moleculen wordt duidelijk dat de vorming van komvormige aggregaten een 

aspecifiek proces is dat niet afhangt van het ontwerp van het molecuul. Onder 

invloed van het niet-oplosmiddel worden druppels gevormd die aan de 

buitenkant beginnen uit te harden door de invloed van het niet-oplosmiddel dat 

de glas-transitie temperatuur verhoogd. Terwijl de binnenkant van de druppels 

zacht blijft door de aanwezigheid van het oplosmiddel, drukt de krimpende 

buitenkant tegen de onveranderde binnenkant, wat er uiteindelijk voor zorgt 

dat er extreem stabiele glasachtige nano-druppels ontstaan met een vloeibare 

binnenkant, een glazige buitenkant en een hele specifieke vorm: dichte bolletjes 

met een gat in hun buitenkant. Afhankelijk van de ratio tussen oplosmiddel en 

niet-oplosmiddel kan de grootte en dus de restrictie binnen de komvormige 

aggregaten omkeerbaar gecontroleerd worden. Dit principe hebben we 
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toegepast op een eerste generatie moleculaire motor met grote chromofoor-

achtige zijketens. 

Naast het onderzoeksveld van scheikundige zachte materialen speelt de 

TEM ook een fundamentele rol in het veld van de structurele biologie. 

Afgelopen eeuw was de TEM voornamelijk een instrument om onderwerpen 

zoals eiwitcomplex compositie, eiwit identificatie en de zwakkere interacties 

tussen verschillende eiwitten te bestuderen. Ook had de TEM een rol bij de 

structurele studie van eiwitten die niet gekristalliseerd konden worden. Precies 

een eeuw na de ontdekking van röntgendiffractie en samenvallend met de start 

van dit promotie traject, hebben de ontwikkeling van de DDD camera en nieuwe 

computertechnologie ervoor gezorgd dat cryo-TEM op de kaart kwam te staan 

als nieuwe structuur oplossende methode. De technische verbeteringen leidden 

ertoe dat de TEM een grote doorbraak maakte met wat in wat in de wetenschap 

‘de resolutie revolutie’ werd genoemd. Heden ten dagen kan TEM gebruikt 

worden om structuren op te lossen met hetzelfde niveau van details als 

voorheen alleen mogelijk was met röntgendiffractie en NMR. Gezien het feit dat 

de TEM minder eisen aan het monster stelt, is het een grote aanvulling op 

bestaande technieken en zijn vele nieuwe onderzoeken toegankelijk geworden.  

Hoofdstuk 4 beschrijft een meer traditionele structurele studie waarin TEM 

op negatief gekleurde eiwitcomplexen gebruikt is om nieuw inzicht te krijgen in 

het eiwitcomplex NDH-1 van de cyanobacterie T. elongatus. NDH-1 is 

gerelateerd aan Complex 1 van de eubacteriën en mitochondria. Het speelt een 

centrale rol in respiratie en cyclisch elektronentransport (CET) rond fotosysteem 

I. Daarnaast is het betrokken bij een uniek koolstof concentratie mechanisme. 

Ondanks vele stappen die in het verleden al gemaakt zijn, is de eiwit compositie 

van NDH-1 en de functies van de verschillende eiwitten in de verschillende 

varianten van het complex nog niet duidelijk. Hoofdstuk 4 laat zien dat NdhP 

een unieke component is van het 450 kDa grootte NDH-1L complex dat 

betrokken is bij respiratie en CET in aanwezigheid van veel CO2. NdhP is niet 

aanwezig in complexen NDH-1MS en NDH-1MS’, die betrokken zijn bij koolstof 

concentratie. NdhP werd in dit onderzoek via de C-terminus gemarkeerd met 

groen fluorescent eiwit (GFP), gezuiverd en bestudeerd met de 

elektronenmicroscoop. Door het gemiddelde van meerdere losse foto’s te 

nemen (losse deeltjes analyse) werd de signaal/ruis verhouding in de foto’s 

verbeterd. De extra massa van het gefuseerde GFP toonde de locatie van NdhP 
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in het NDH-1L complex. Mutanten die NdhP niet hadden konden geen HDH-1L 

vormen. NdhP blijkt essentieel voor het complex NDH-1L.  

Ook Hoofdstuk 5 bevat een meer traditionele TEM studie, waar met 

negatief gekleurde ribosomen gekeken werd hoe deze dimeren kunnen vormen. 

Dimerisatie van ribosomen zorgt ervoor dat ze tijdelijk worden uitgeschakeld. In 

E. coli is de dimerisatie van ribosomen een proces dat uit twee stappen bestaat: 

de binding van de ribosoom modulatie factor (RMF) en van de hibernatie 

promotie factor (HPF). In L. lactis, de soort waar in Hoofdstuk 5 naar werd 

gekeken, associeert YfiALl met de ribosomen in de stationaire groei fase en 

verzorgt de dimerisatie van de ribosomen. Hoofdstuk 5 laat zien dat volledig 

YfiALl nodig en voldoende is voor ribosoom dimerisatie in L. lactis en dat ook 

ribosomen van E. coli met behulp van YfiALl kunnen dimeriseren. L. lactis 

mutanten die het gen voor YfiALl niet hebben kunnen evengoed groeien als het 

wildtype, maar ze hebben wel verminderde overlevingskansen als ze een tijdje 

onder hongercondities geleefd hebben. YfiALl bestaat uit twee delen. Het N-

terminaal domein van YfiALl is homoloog aan HPF uit E. coli, maar het C-

terminaal domein heeft geen vergelijkbaar eiwit in E. coli en is essentieel voor 

de dimerisatie. Het is gebleken dat ribosoom dimerisatie in L. lactis en E. coli van 

elkaar verschilt op cellulair en moleculair gebied. Daarnaast werd door de 2D 

analyse van de ribosoom dimeren van L. lactis met de elektronenmicroscoop 

een markant structureel verschil gevonden met E. coli in de manier waarop de 

twee monomeren in de dimeer associëren.  

Het verschil in structuur tussen de twee soorten is verder onderzocht in 

Hoofdstuk 6 waar een vervolg onderzoek is beschreven dat gebruik maakt van 

de nieuwe ontwikkelingen op gebied van camera en software. Met losse 

deeltjes cryo-TEM analyse van de dimeren van de ribosomen van L. lactis werd 

een nieuw dimerisatie mechanisme ontdekt. Het N-terminaal domein van 

HPFlong (het eiwit dat in hoofdstuk 5 YfiALl genoemd) bind op dezelfde locatie als 

HPF van E. coli. Het C-terminaal domein bindt echter op een andere locatie als 

RMF namelijk in het centrum van de dimeer. Dit geeft een heel andere structuur 

en daarbij ook een wezenlijk andere manier om de ribosomen te inactiveren. In 

tegenstelling tot de dimeren van E. coli veranderen de ribosomen van L. lactis 

niet van conformatie als HPFlong aan de ribosomen bindt. Ook zijn de Shine-

Dalgarno sequentie en de mRNA ingangstunnel niet geblokkeerd. In plaats 

daarvan is in L. lactis de ribosoom activiteit geblokkeerd doordat HPFlong de 

herkenning van mRNA door het platform bindingscentrum tegenwerkt. Een 
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grootschalige vergelijking van genen die homoloog zijn aan HPFlong in 

verschillende soorten bacteriën suggereert dat het mechanisme van dimerisatie 

door HPFlong het meest voorkomende mechanisme van ribosoom inactivatie is. 

Hoewel Hoofdstuk 6 zij aan zij geplaatst kan worden met de meest recente 

structurele ontdekkingen die gedaan zijn met behulp van de nieuwe 

ontwikkelingen, zijn er nog steeds verbeteringen mogelijk. Hoofdstuk 6 

beantwoord veel vragen, maar een aantal ook niet. Waarom zijn er 

verschillende conformaties? Waar worden de dimeren bewaard? Zou 

compartementalisatie een cel toestaan om actieve en inactieve ribosomen 

naast elkaar te hebben, of kan dit alleen variëren op het niveau van een kolonie 

van cellen en heeft een individuele cel voornamelijk actieve of inactieve 

ribosomen? Deze vragen zouden beantwoord kunnen worden als het 

structurele onderzoek gedaan zou zijn met behoud van de cellulaire context. 

Een techniek waarbij de informatie over de omgeving van de eiwitten bewaard 

wordt is tomografie. Daarom denk ik dat, uiteindelijk, niet losse deeltjes analyse 

van gezuiverde eiwitten, maar het middelen van sub-tomogrammen van 

(gedeeltes van) cellen in de toekomst het meest waardevol zal zijn. Hoewel dit 

nu meestal nog niet tot hetzelfde level van detail mogelijk is, verwacht ik dat dit 

type analyse in de toekomst het meest gangbaar zal worden.  

De transmissie elektronenmicroscoop is een zeer belangrijk instrument 

geweest voor ons huidig begrip van hoe het leven werkt en het zal in de 

toekomst nog vele jaren een fundamentele rol blijven spelen. Ondanks de vele 

recente ontwikkelingen is er ook nog steeds ruimte om de 

elektronenmicroscoop en de data analyse verder te ontwikkelen. De TEM moet 

in de toekomst zijn volle potentie nog gaan halen, iets waar ik met veel plezier 

en interesse naar uitkijk. 
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