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Chapterr 7 

Samenvattingg voor  de leek 
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7.11 Celdeling in bacteriën 
Hett onderzoek beschreven in dit proefschrift gaat over de celdeling in de Gram-negatieve 

bacteriee Escherichia coli (E. coli). Dit hoofdstuk is vooral bedoelt voor iedereen die niet 
zoveell  afweet van bacteriën en/of biochemisch onderzoek, maar toch graag wil weten wat ik 
hebb onderzocht. Op de volgende pagina is de opbouw van een bacteriecel beschreven, even 
alss een aantal tremen die in dit hoofdstuk voor komen. 

Bacteriënn zijn eencellige organismen, welke zijn omgeven door een celenveloppe. De 
celenveloppee zorgt voor de afscherming van de celinhoud van het milieu waarin de cel leeft. 
Tijdenss de levenscyclus groeien de bacteriën en vermenigvuldigen ze hun genetisch 
materiaal.. De E. coli is een staafvormige bacterie die alleen in de lengte richting groeit. Pas 
alss de cel een bepaalde grootte heeft bereikt, kan de cel gaan delen. 

Tijdenss de celdeling wordt de cel-envelope ingesnoerd, om zo de celpolen van de dochter 
cellenn te vormen. Dit proces is niet zo eenvoudig als het lijkt . Allereerst moet de celdeling op 
hett juiste moment plaats vinden. Om er voor te zorgen dat de dochtercellen identiek zijn, en 
alless bevatten om levensvatbaar te zijn, moet het genetisch materiaal van de moedercel 
volledigg verdubbeld zijn. Bovendien moeten het genetisch materiaal van elkaar gescheiden 
zijn,, zodat elke dochtercel haar eigen deel krijgt. Daarom is het ook belangrijk dat deling 
preciess in het midden van de cel plaatsvindt. 

7.22 Eiwitten betrokken bij  celdeling 
Omm het celdelingsproces in goede banen te leiden, zijn er in E. coli verschillende eiwitten 

aanwezig.. Eén daarvan is het celdelingseiwit FtsZ. FtsZ is, samen met een aantal ander Fts-
eiwittenn gevonden in een zoektocht naar eiwitten die een belangrijke rol spelen bij celdeling, 
doorr onder extreme omstandigheden (in dit geval een hoge groeitemperatuur) cellen te 
kweken.. Fts staat voor filementous temperature sensitive. De cellen die nog wel in lengte 
kondenn blijven groeien, maar niet meer konden delen, vormden lange filamenten (draden). 
Ditt bleek veroorzaakt te zijn door een verandering in een gen, dat codeert voor een specifiek 
eiwit.. Uiteindelijk bleek dat de meeste van deze genen coderen voor eiwitten die een 
essentiëlee rol speelt in het celdelingsproces. Samen vormen ze een ringstructuur op de plaats 
waarr de cel moet gaan deling. Het wordt aangenomen dat deze ringstructuur een belangrijke 
roll  speelt bij de insnoering van de celenveloppe. 

Dee celdelingseiwitten werken niet alleen nauw met elkaar samen, maar ze zijn ook 
afhankelijkk van elkaar. Zo komen ze in een specifieke volgorde naar het midden van de cel. 
FtsZZ is het eerste eiwit dat lokaliseert op de toekomstige celdelingplaats. Als FtsZ niet 
aanwezigg is, of niet helemaal goed functioneert, kunnen de andere celdelingeiwitten niet 
lokaliseren,, en kan er dus ook geen celdeling plaats vinden. 
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gen: : 
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Opbouww van een E. coli cel: 
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Buitenstee rand van de bacteriecel. De cel envelop bestaat uit drie 
laagjes:: de buitenmembraan, de celwand (die voor de uiteindelijk 
celvormm zorgt) en de binnenmembraan. 

Dee inhoud van de cel (celsap). 

Hett genetisch materiaal (DNA) van de cel, en bestaat uit een lange, 
cirkelvormigee ketting van nucleïnezuren. Deze cirkel is opgevouwen 
tott het nucleoied. Het nucleoïde is omgeven door het cytoplasma. 

Eenn aantal nucleïnezuren samen vormt een gen. Een gen bevat de 
genetischee code voor een specifiek eiwit. 

Belangrijkee bouwsteen voor de cel. Een eiwit bestaat uit een ketting 
vann aminozuren. De volgorde van de aminozuren ligt vast in de 
genetischee code (gen), en is bepalend voor het type eiwit. De vorm van 
eenn eiwit wordt bepaald door de manier waarop de ketting van 
aminozurenn zich opvouwt. 

Belangrijkee bouwsteen voor de cel, komt vnl. voor in de 
celmembranen.. Lipiden bestaan uit twee delen; een kopgroep die 
waterminnendd is (hydrofiel) en twee staarten die waterafstotend 
(hydrofoob)) zijn. 

Doorr deze unieke opbouw kunnen lipiden in een waterige omgeving 
spontaann dubbellagen (membranen) vormen. In zo'n dubbellaag zitten 
dee kopgroepen aan de buitenkant, waardoor de waterafstotende staarten 
inn het midden afgeschermd worden van de omgeving. 
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7.33 FtsZ 
FtsZZ is een eiwit dat in een niet-delende cel voornamelijk in het cytosol (celsap) 

voorkomt.. Echter, de meeste andere celdelingeiwitten zijn verankerd in de binnenmembraan. 
Omm samen een ringstructuur te kunnen vormen die tot celdeling kan leiden, verplaatst FtsZ 
zichh vanuit het cytosol naar de binnenmembraan, precies in het midden van de cel. Hoe dit 
middenn van de cel gevonden wordt, zal hier verder niet besproken worden (zie evt. 
hoofdstukk 1.5.5 van dit proefschrift). In dit proefschrift is onderzoek beschreven naar de 
interactiee tussen FtsZ en de binnenmembraan. 

Omm te onderzoeken hoe het eiwit FtsZ aan de binnen membraan vastzit, zijn er eerst 
binnenn membraan blaasjes geïsoleerd. Door de E. coli cellen onder hoge druk door een klein 
gaatjee te persen, gaat de cel kapot en worden er blaasjes gevormd van de binnen- of 
buitenmembraan.. De blaasjes afkomstig van de binnenmembranen zijn geïsoleerd en 
bestudeerd.. Het bleek dat een klein deel (4,5 %) van al het FtsZ dat in de cel voorkomt, vast 
zitt aan de binnenmembraan. Deze moleculen zijn stevig gebonden aan de membraan, en 
kondenn niet doormiddel van 'wasstappen' met diverse 'oplossingen' van de membraan 
verwijderdd worden. 

Vervolgenss is er gekeken welk deel van het FtsZ molecuul betrokken is bij de interactie 
mett de membraan. Dit is gedaan met behulp van een protease, een enzym dat eiwitten op 
specifiekee plaatsen in kleine stukjes kan knippen. Als deze knipplaatsen worden 
afgeschermd,, bijvoorbeeld doordat het eiwit aan iets anders vastzit, kan de protease daar niet 
knippenn en ontstaan er minder/andere brokstukken. Door nu de brokstukken van geknipt 
FtsZZ (dat niet aan de membraangebonden is) te vergelijken met de brokstukken van het 
membraan-gebondenn FtsZ, kan er iets gezegd worden over het deel van FtsZ dat betrokken is 
bijj  een interactie met een membraan component. Uit het onderzoek dat beschreven staat in 
hoofdstukk 3, volgde dat één specifiek brokstuk niet ontstond in het geval van membraan 
gebondenn FtsZ. Door de volgorde van aminozuren in dit brokstuk te vergelijken met dat van 
hett hele eiwit, kon precies worden vastgesteld welk deel van FtsZ door binding met de 
membraann was beschermd tegen de protease. 

Omm te kijken of dit stukje van FtsZ belangrijk is voor de functie van het eiwit, hebben we 
opp exact die plaats een kleine verandering (mutatie) aangebracht door een positief geladen 
aminozuurr te vervangen door een negatief geladen aminozuur. Dit is gedaan door het stukje 
DNAA dat voor FtsZ codeert op een specifieke plaats te wijzigen. Vervolgens is dit stukje 
DNAA in de E. coli cel geplaatst. De cel kon ondanks dit extra DNA volledig functioneren. 
Doordatt het normale (wild type) FtsZ nog steeds gemaakt wordt, kan de cel normaal groeien 
enn delen. Pas na toevoeging van een extra stofje wordt het extra DNA in de cel gelezen en 
wordtt het veranderde FtsZ (FtsZ*) ook geproduceerd. Er zijn een aantal eigenschappen van 
ditt veranderde FtsZ in de cel bestudeerd. Allereerst werd er gekeken of dit FtsZ*  in staat was 
omm te lokaliseren in het midden van de cel. Hiervoor werd er in het extra DNA dat in de cel 
gebrachtt werd, naast het gen voor FtsZ ook het gen voor een fluorescerend eiwit geplaatst. 
Hierdoorr werd niet alleen een verandering in FtsZ geïntroduceerd, maar kan het veranderde 
FtsZZ ook fluoresceren wanneer het met UV licht bestraald wordt. Met behulp van een 
fluorescentiemicroscoopp is vervolgens vast gesteld dat het FtsZ*  een ringstructuur kan 
vormenn in het midden van de cel, net zoals dat eerder was aangetoond voor het normale 
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FtsZ.. Vervolgens is het FtsZ dat normaal in de cel voorkomt inactief gemaakt, door gebruik 
tee maken van een stam die geen functioneel FtsZ maakt wanneer de cellen bij een hogere 
temperatuurr dan normaal gegroeid worden. Ook in deze cellen was het FtsZ*  instaat om te 
lokaliserenn op de juiste plaats. Echter, ondanks de productie van het FtsZ*, waren de cellen 
niett meer instaat om te delen. Dit is in tegen stelling met wat we vonden toen onveranderd 
FtsZZ vanaf extra DNA in de cel geproduceerd werd in cellen met non-actief FtsZ. Dit 
betekentt dat de verandering die we hebben aangebracht in FtsZ door een positief geladen 
aminozuurr in een negatief geladen aminozuur te veranderen, fataal is voor het volledig 
functionerenn van FtsZ. 

Naastt het bestuderen van het FtsZ*  in de cel, hebben we ook een aantal experimenten 
uitgevoerdd met gezuiverd materiaal. Het is namelijk mogelijk om buiten de cel (In 
reageerbuisjes)) ketens te vormen van FtsZ moleculen. Deze ketens kunnen onder andere met 
behulpp van een elektronen microscoop bestudeerd worden. Uit onze experimenten volgde dat 
hett FtsZ*  ook ketens kan vormen, maar dat deze ketens toch een klein beetje anders zijn dan 
diee van het normale FtsZ. Ketens van normaal FtsZ kunnen namelijk (als er voldoende 
calciumm aanwezig is) bundels vormen, maar de ketens van het FtsZ*  kunnen dit niet. Het zou 
kunnenn zijn dat de bundeling van FtsZ ketens belangrijk is voor de celdeling, maar dit is nog 
niett zeker. 

7.44 De rol van lipiden tijdens celdeling 
Inn het laatste experimentele hoofdstuk is er gekeken of er op de celdelingsplaats andere 

lipidenn voorkomen dan in de rest van de cel. Hiervoor is gebruik gemaakt van zogenaamde 
minicellen.. Minicellen ontstaan doordat de cel vlak bij de celpool deelt in plaats van in het 
midden.. Hierdoor bevat de celenveloppe van de minicel relatief veel materiaal dat betrokken 
iss geweest bij een celdeling. In E. coli komen drie verschillende soorten lipiden voor, te 
weten:: phosphatidylethanolamine (75-80%), phosphatidylglycerol (15%) en cardiolipine 
(5%).. Door de lipidensamenstelling van normale cellen te vergelijken met die van 
minicellen,, bleek dat de minicellen veel meer cardiolipine bevatten dan de normale cellen. 
Ditt zou kunnen betekenen dat cardiolipine een belangrijke rol speelt bij celdeling. Een 
mogelijkee rol zou te maken kunnen hebben met de negatieve lading van dit lipide. Hierdoor 
zoudenn bijvoorbeeld positief geladen eiwitten makkelijker aan de membraan gebonden 
kunnenn worden. Een andere rol zou te maken kunnen hebben met de vormverandering die 
cardiolipinee kan ondergaan. Tijdens de insnoering van de celenvelop en de vorming van de 
nieuwee celpolen vinden er heel veel structurele veranderingen plaats in de membraan. Onder 
invloedd van calcium kan cardiolipine van vorm veranderen. Dit zou nuttig kunnen zijn 
tijdenss het celdelingsproces. 
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7.55 Tot slot 
Dee resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de algemene kennis over celdeling in E. 

coli,coli, en het celdelingseiwit FtsZ in het bijzonder. Echter, zoals dat zo vaak gaat in het 
wetenschappelijkk onderzoek, levert elke beantwoorde vraag weer meer vragen op. Zo is het 
bijvoorbeeldd nog niet precies duidelijk waarom het FtsZ*  niet meer functioneel is. Komt dit 
doordatt een interactie met een ander (celdelings) eiwit verstoord is? Zo ja, met welk eiwit? 
Ookk is nog steeds niet duidelijk hoe FtsZ precies de goede locatie vindt om een ring te 
vormen.. Gaat het een binding aan met een nog onbekend membraan eiwit? Gaat het een 
bindingg aan met de lipiden van de membraan? Zo ja, is cardiolipine hier dan bij betrokken? 
Zoo blijf t er (gelukkig) nog werk over voor mijn collega's. All e resultaten van dit onderzoek 
dragenn bij aan de totale kennis van celdeling van bacteriën. Doordat dit proces steeds beter 
begrepenn wordt, is het op den duur wellicht mogelijk om celdeling op een andere manier te 
remmenn dan tot nu toe met bijvoorbeeld penicilline gedaan wordt. Dit is belangrijk omdat 
steedss meer bacteriën resistent worden tegen de antibiotica die nu beschikbaar zijn. 

88 8 


