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Nederlandse samenvatting 

 

De Gram-negatieve bacterie Pseudomonas aeruginosa is een opportunistische pathogeen. 
De pathogeniciteit van deze bacterie wordt in de hand gewerkt door de secretie van 
verschillende toxines en degradatieve enzymen. Om het transport van deze exoproteïnen 
over beide membranen van de celenvelop te bewerkstelligen, maakt P. aeruginosa gebruik 
van macromoleculaire complexen die secretiesystemen worden genoemd. Eén hiervan is het 
type 2 secretiesysteem. Deze is uit vier subcomplexen opgebouwd, waaronder de 
pseudopilus. Deze vormt een vezelachtige structuur in het periplasma dat uit vijf 
verschillende pseudopilines (XcpT, -U, -V, -W en –X) opgebouwd is. Deze eiwitten worden als 
precursoren, namelijk de prepseudopilines, met een N-terminaal leaderpeptide 
gesynthetiseerd. Vooraleer de prepseudopilines tot de assemblage van de pseudopilus 
kunnen bijdragen, moeten deze tot pseudopilines matureren. Hierbij ondergaan ze twee 
opeenvolgende posttranslationele modificaties die door het prepseudopiline peptidase/N-
methyltransferase XcpA gekatalyseerd worden. Dit bifunctioneel enzym klieft het 
leaderpeptide en methyleert vervolgens het N-terminale residu dat blootgesteld wordt na 
proteolytische verknipping. 

XcpA is een polytopisch eiwit dat zich in het binnenste membraan van de celenvelop 
situeert. Er wordt verondersteld dat deze het membraan acht maal overspant. Tussen de 
eerste twee transmembranaire helices is een grote cytoplasmatische loop gelegen, het 
cytoplasmatische domein 1. Dit domein wordt verondersteld het katalytische centrum voor 
de methyltransferasereactie te omvatten. De actieve site voor de endopeptidaseactiviteit 
van XcpA is opgebouwd uit twee essentiële aspartaatresiduen: Asp149 en Asp210. Deze zijn 
respectievelijk op cytoplasmatische loops 2 en 3 gelegen. Het aspartaatresidu Asp210 ligt in 
een GXGD-motief waardoor XcpA tot de GXGD membraan-proteasen gerekend wordt. Het 
moleculair mechanisme voor beide enzymatische reacties van XcpA is op heden nog 
onduidelijk. Het doel van deze thesis was om XcpA te kloneren, in E. coli tot expressie te 
brengen en te zuiveren voor verdere structurele en functionele analyse.  

Gedurende deze masterthesis werd het xcpA-gen in een expressievector gekloneerd en in E. 

coli recombinant tot expressie gebracht. Door middel van expressietesten werden de meest 
optimale condities (bvb: E. coli expressiestam, temperatuur, inducerconcentratie) voor 
eiwitproductie onderzocht. Aan de hand van een detergentscreen werden twee detergenten 
geïdentificeerd die XcpA uit de membraan kunnen extraheren en het in oplossing kunnen 
brengen. Eén van deze werd aangewend voor het zuiveren van het eiwit door immobilized 

metal affinity chromatography. Massaspectrometrische analyse gaf een indicatie dat XcpA 
gezuiverd kan worden. Er werd tevens getracht om het cytoplasmatische domein 1 als een 
afzonderlijk oplosbaar eiwit tot expressie te brengen. Hierbij werd de afbakening van dit 
domein onderzocht door middel van verschillende topologiepredictieprogramma’s. Op basis 
van deze voorspellingen werden drie verschillen constructen aangemaakt en gekloneerd. 
Eén hiervan werd in E. coli tot expressie gebracht. Dit construct was echter onoplosbaar. 
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English summary 

 

The Gram-negative bacteria Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen. It 
secretes a wide range of enzymes and toxins into its extracellulair environment which 
contributes to the pathogenicity. In order to establish the transport of exoproteins across 
both membranes of the cell envelope, P. aeruginosa uses macromolecular protein 
complexes which are called secretion systems. One of these is the type 2 secretion system. 
The type 2 secretion system can be divided into four sub-complexes, including the 
pseudopilus. This sub-complex is a fibrous periplasmic structure which consists of five 
different pseudopilines: XcpT, -U, -V, -W and -X. These proteins are synthesized as 
precursors, the prepseudopilins, containing a short leader peptide at their N-terminus. These 
prepseudopilines need to be processed before they can take part in the assembly of the 
pseudopilus. During this maturation process, the prepseudopilins are subjected to two 
consecutive posttranslational modifications. These are catalyzed by the prepseudopilin 
peptidase/N-methyltransferase XcpA. This bifunctional enzyme cleaves the leader peptide 
and subsequently methylates the N-terminal residue after proteolytic processing.  

XcpA is a polytopic inner membrane protein which contains eight putative transmembrane 
helices. A large cytoplasmic loop domain is located in between the first two helices, reffered 
to as the cytoplasmic domain 1. The active site for the methyltransferase reaction is 
assumed to be located within this domain. The catalytic centre for the endopeptidase 
activity contains two essential aspartic acid residues: Asp149 and Asp210. These are located on 
cytoplasmic loops 2 and 3 respectively. The aspartic acid residue Asp210 occurs within a 
GXGD motif. XcpA has therefore been classified as a GXGD membrane protease. Details of 
the molecular mechanism for both enzymatic reactions are not completely elucidated as of 
yet. The aim of this thesis was to clone the xcpA-gen into an expression vector, to express 
the recombinant protein in E. coli and to purify it for further structural and functional 
analysis . 

During this master’s thesis the xcpA-gene was cloned into two expression plasmids and 
recombinantly produced in E. coli. The most optimal conditions for protein production (e.g. 
E. coli expression strain, temperature, inducerconcentration) were examined by means of 
expression tests. By performing a detergentscreen, two detergents were identified as being 
able to extract XcpA from the inner membrane and solubilize it. One of these detergents was 
applied to purify the protein by means of immobilized metal affinity chromatography. Mass 
spectrometric analysis gave an indication that XcpA could be purified. Furthermore attempts 
were made to express the cytoplasmic domain 1 as an independent and soluble protein. The 
delineation of this domain was investigated by using several topology prediction programs. 
Based on these predictions, three different constructs were generated and cloned into 
expression vectors. One of these was produced in E. coli. This construct, however, was found 
to be insoluble. 
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Deel 1: Inleiding 

 

1.1. Algemene inleiding 
Deze inleiding bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk “De Gram-negatieve 

bacterie Pseudomonas aeruginosa” wordt de opbouw van de Gram-negatieve celenvelop en 
de gevolgen voor de secretie van proteïnen algemeen besproken, gevolgd door een 
beschrijving van het organisme Pseudomonas aeruginosa. Het tweede hoofdstuk “Het type 2 

secretiesysteem” handelt over het type 2 secretiesysteem (T2SS) van Gram-negatieve 
bacteriën met de nadruk op die van P. aeruginosa. Hierbij worden de nomenclatuur, de 
genetische organisatie, de structurele opbouw, het werkingsmechanisme en de 
exoproteïnen waarvan de secretie van het T2SS afhankelijk is, toegelicht. Dit wordt gevolgd 
door een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende onderdelen van het T2SS van 
P. aeruginosa, aangevuld met de kennis en inzichten verworven door het onderzoek van 
homologe proteïnen bij andere bacteriële species. In het laatste hoofdstuk “Het 

prepseudopiline peptidase XcpA” wordt uiteindelijk ingegaan op het eiwit dat in deze studie 
onderzocht werd. 

1.2. De Gram-negatieve bacterie Pseudomonas aeruginosa 

1.2.1. Algemeen 

De celenvelop van Gram-negatieve bacteriën is opgebouwd uit twee hydrofobe membranen: 
het binnenste membraan (IM) en het buitenste membraan (OM). Deze worden gescheiden 
door het periplasma, een waterige ruimte dat een dunne rigide matrix van peptidoglycaan 
bevat. Deze dubbele membraanstructuur vormt een selectieve barrière die de bacteriële cel 
beschermt tegen de opname van toxische substanties die in het extracellulaire milieu 
voorkomen. Opdat de cel zou kunnen overleven moet het verkeer van moleculen over deze 
twee membranen verwezenlijkt worden. Hierbij is het essentieel dat nutriënten en co-
factoren opgenomen kunnen worden terwijl afbraakproducten, toxische substanties zoals 
antibiotica en macromoleculen zoals eiwitten uitgescheiden worden. De diffusie van 
hydrofiele moleculen over het OM, tot in het periplasma, wordt door porines mogelijk 
gemaakt. Eenmaal in het periplasma kunnen deze molecules dan actief over het IM tot in het 
cytoplasma getransporteerd worden.  

Gram-negatieve bacteriën secreteren een brede waaier aan eiwitten die van belang zijn voor 
onder meer de biogenese van organellen zoals pili en flagella, virulentie en het verwerven 
van nutriënten. Deze eiwitten zijn vaak grote hydrofiele moleculen en vereisen een speciale 
accommodatie zodat ze beide hydrofobe membranen van de celenvelop kunnen 
doorkruisen. Om deze macromoleculen over de celenvelop te kunnen transporteren 
gebruiken bacteriën nanomachines. Dit zijn macromoleculaire complexen die 
secretiesystemen worden genoemd. Tot op heden zijn zes verschillende klassen van 
secretiesystemen in Gram-negatieve bacteriën beschreven: het type 1 secretiesysteem tot 
en met het type 6 secretiesysteem (Economou et al., 2006). Eén van deze is het type 2 
secretiesysteem.  
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1.2.2. Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa is een Gram-negatieve bacterie behorend tot de pseudomonaden. 
Het is een alomtegenwoordige bacterie die in diverse niches zoals de grond, kust-mariene 
habitats maar ook op plantaardig en dierlijk weefsel groeit. Dit organisme is een 
opportunistische pathogeen verantwoordelijk voor acute infecties bij patiënten met een 
verzwakt immuunsysteem, zoals zij die lijden aan cystische fibrosis of HIV en zij die 
gehospitaliseerd zijn (Stover et al., 2000). P. aeruginosa vertoont een verhoogde resistentie 
voor conventionele antibiotica. Door de hoge incidentie en de ernst van de infecties die dit 
organisme veroorzaakt, vormt dit een probleem bij het behandelen ervan (Obritsch et al., 
2004). Deze resistentie wordt mogelijk gemaakt door verschillende factoren zoals biofilm-
vorming, multi-drug effluxpompen en diverse proteolytische enzymen zoals β-lactam 
metalloproteasen. Door deze verhoogde resistentie zijn alternatieve strategiën voor het 
bestrijden van deze pathogeen vereist. Eén van deze alternatieven is het ontwikkelen van 
drugs gericht tegen virulentiefactoren. Hierbij vormen de secretiesystemen een mogelijk 
doelwit (Baron, 2010). Van de zes secretiesystemen die teruggevonden worden bij Gram-
negatieve bacteriën, bezit P. aeruginosa enkel het type 4 secretiesysteem niet. De andere 
(type 1, 2, 3, 5 en 6) dragen bij tot de virulentie van het organisme door het uitscheiden van 
degradatieve enzymen en toxines in de extracellulaire ruimte of in het cytoplasma van de 
gastheercel. Dit kan tot ernstige weefselschade leiden, wat het invasieve proces van de 
pathogeen tijdens de infectie bevordert (Cianciotto, 2005). 

1.3. Het type 2 secretiesysteem 

Het T2SS wordt teruggevonden in vele, maar niet alle, Gram-negatieve bacteriën. Het is van 
belang voor humane pathogenen zoals Pseudomonas aeruginosa (Bally et al., 1992), Vibrio 

cholerae (Sandkvist et al., 1997), Klebsiella spp. (d'Enfert et al., 1987) en Legionella 

pneumophila (Liles et al., 1998). Het kan eveneens teruggevonden worden in dierlijke- en 
plantpathogene species zoals respectievelijk Aeromonas hydrophila (Jiang et al., 1992) en 
Dickeya dadantii (voormalig deel van het Erwinia chrysanthemi complex) (Jha et al., 2005). 
Niettegenstaande de prevalentie in pathogene species, kan dit secretiesysteem ook in niet-
pathogene bacteriën zoals Shewanella oneidensis voorkomen (Shi et al., 2008). Het T2SS is 
gerelateerd aan, en deelt verschillende structurele en functionele eigenschappen met type 4 
pili, flagella van Archaea en het natuurlijke transformatiesysteem (Hobbs et al., 1993; 
Peabody et al., 2003). Het aantal exoproteïnen dat door het T2SS uitgescheiden wordt, 
verschilt van organisme tot organisme. Het kan gaan van één, zoals in K. oxytoca (d'Enfert et 
al., 1987), tot meer dan tien zoals in P. aeruginosa (Bleves et al., 2010). De functies van deze 
exoproteïnen zijn divers en omvatten toxines, oppervlaktegeassocieerde virulentiefactoren, 
cytochromen en degradatieve enzymen die macromoleculen zoals lipiden, polysacchariden 
en eiwitten hydrolyseren (Filloux, 2004; Sandkvist et al., 1997; Zalewska-Piatek et al., 2008). 

Het T2SS is een multi-proteïnemachinerie dat uit meerdere kopijen van 12 tot 15 proteïnen 
is opgebouwd. Voor de aanwijzing van de genen en proteïnen die bij het T2SS betrokken zijn, 
wordt vaak een species- en systeemspecifieke nomenclatuur gebruikt. Deze aanwijzing 
gebeurt aan de hand van een vierlettercode. Hierbij duiden de eerste drie letters aan om 
welk systeem of organisme het gaat (Tabel 1.1). P. aeruginosa bezit bijvoorbeeld twee 
T2SS’en: (i) het Xcp (Extracellulair proteine deficiënt) en (ii) het Hxc (Homoloog van Xcp) (Ball 
et al., 2002; Wretlind et al., 1984). Een traditionele naam voor het T2SS is de “Main terminal 
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branch of the general secretory pathway” (MTB-GSP) (Pugsley, 1993a). Voor de algemene 
beschrijving van de genen en proteïnen die bij het T2SS betrokken zijn wordt dan ook vaak 
gebruik gemaakt van de generische drieletteraanduiding “Gsp”. 

 

Tabel 1.1 | Species - en systeemspecifieke nomenclatuur van het T2SS. 

Organisme Nomenclatuur 

Pseudomonas aeruginosa Xcp en Hxc 

Vibrio cholerae Eps 

Aeromonas hydrophila Exe 

Dickeya dadantii Out 

Klebsiella oxytoca Pul 

Enterotoxigene Escherichia. coli (ETEC) Gsp 

Xanthomonas campestris Xps 

 

De vierde letter in de aanwijzing specificeert het desbetreffende gen of de proteïne van het 
T2SS. Deze letter is meestal identiek bij het aanwijzen van homologe eiwitten in 
verschillende bacteriën (GspA-O). Om historische redenen verschilt deze vierde letter in de 
aanduiding van homologe componenten bij Pseudomonas T2SS’en (XcpP-Z en HxcP-Z). Beide 
systemen delen één component, het prepseudopiline peptidase/N-methyltransferase XcpA. 
Omdat deze studie over het xcp-systeem in Pseudomonas handelt, zal de Xcp-nomenclatuur 
toegepast worden. Indien er over een homoloog proteïne van een ander systeem of species 
gehandeld wordt, zal de desbetreffende vierletteraanduiding aangewend worden. Hierbij zal 
de vierde letter van het homoloog bij Pseudomonas in subscript worden toegevoegd. 
Bijvoorbeeld: OutD is homoloog aan XcpQ en zal aangeduid worden als OutDQ. Tabel 1.2 
toont de vergelijking tussen Xcp-componenten en de homologen bij andere bacteriële 
species aangeduid met de Gsp-nomenclatuur. 
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Tabel 1.2 | Componenten van het Xcp-systeem. De verschillende proteïnen betrokken bij het Xcp-T2SS van P. 

aeruginosa met hun moleculair gewicht aangeduid in kDa en de vergelijking met homologen in andere 
bacteriële species volgens de Gsp-nomenclatuur.  

Proteïne Xcp Gsp 
Moleculair gewicht in het Xcp 

systeem (kDa) 

Secretine XcpQ GspD 70 

Major prepseudopiline XcpT GspG 15 

Minor prepseudopilines XcpU GspH 19 

 XcpV GspI 14 

 XcpW GspJ 27 

 XcpX GspK 37 

Binnenste membraanplatform XcpP GspC 27 

 XcpS GspF 44 

 XcpY GspL 41 

 XcpZ GspM 19 

ATPase XcpR GspE 55 

Prepseudopiline peptidase/N-

methyltransferase 
XcpA GspO 32 

Pilotine - GspS - 

Andere - GspA - 

 - GspB - 

 - GspN - 

 
Alle 12 proteïnen van het Xcp-systeem zijn essentieel voor het secretieproces (Hamood et 
al., 1992; Wretlind & Pavlovskis, 1984). De genen die voor deze proteïnen coderen worden in 
twee loci teruggevonden: (i) de xcp-locus dat voor XcpR-Z codeert en (ii) de pil-locus dat het 
xcpA-gen bevat, ook gekend als pilD. De xcp-gencluster bevat twee divergent georiënteerde 
operons; (i) één die de genexpressie van xcpPQ controleert en (ii) één die instaat voor de 
expressie van xcpR-Z (Figuur 1.1). Beide promotoren van het xcp-locus worden gereguleerd 
door quorum sensing, een mechanisme waarbij genexpressie gecontroleerd wordt door 
kleine signaalmoleculen die gebruikt worden voor communicatie binnen bacteriële 
gemeenschappen. Een microarray-analyse heeft aangetoond dat het xcpR-Z-operon in de 
mid-log groeifase en het xcpPQ-operon in de vroeg-stationaire fase opgereguleerd worden 
(Wagner et al., 2003). 
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De secretie van enzymen en toxines door het T2SS gebeurt als een tweestapsproces. De 
eerste stap omvat de translocatie over het IM. Dit is een T2SS-onafhankelijk proces. De 
exoproteïnen worden als precursoren met een N-terminaal signaalpeptide gesynthetiseerd. 
Afhankelijk van het signaalpeptide worden de precursoren naar het general secretion (Sec)-
translocon of het Twin arginine translocation (Tat)- systeem gericht. Deze verzorgen het 
transport van de exoproteïnen over het IM. Het Sec-systeem bewerkstelligt hierbij de 
translocatie van ontvouwen exoproteïnen (Pugsley et al., 1991). Het Tat-systeem verzorgt 
daarentegen het transport van eiwitten die een cytoplasmatische vouwing vereisen 
(Voulhoux et al., 2001). Het signaalpeptide wordt vervolgens gekliefd en het mature eiwit 
wordt in het periplasma vrijgesteld, waar het tijdelijk verblijft. In de tweede stap van het 
secretieproces wordt het (deels) gevouwen exoproteïne, via het T2SS, over het OM 
getransporteerd zodat het in de extracellulaire omgeving terechtkomt (Figuur 1.3). Het 
exacte mechanisme hiervan is echter nog niet opgehelderd.  

 
 

Figuur 1.3 | Model voor het mechanisme van het T2SS. (a) Het Tat- of Sec-systeem transloceert het 

exoproteïne eerst over het IM. Hierbij staat de Tat-machinerie in voor de translocatie van cytoplasmatisch 

gevouwen eiwitten. Het Sec-translocon verzorgt het transport van eiwitten die periplasmatische vouwing 

vereisen. (b) In het periplasma zou het IMP-eiwit XcpP het substraatproteïne herkennen. (c) Vervolgens wordt 

het exoproteïne naar het secretine getransfereerd. Hierbij zou een signaal doorgegeven worden aan het 

ATPase XcpR dat de assemblage en de elongatie van de pseudopilus initieert. (d) Bij verdere verlenging zou de 

top van de pseudopilus uiteindelijk het exoproteïne contacteren waarbij het, als een soort piston, het substraat 

door de porie van het secretine duwt. (e) Het exoproteïne wordt vervolgens in de extracellulaire ruimte 

vrijgesteld (Reichow et al., 2011). De exoproteïnen worden aangeduid als gele cirkels indien gevouwen of als 

een gele krul indien ontvouwen. Het secretine en het periplasmatische domein van XcpP worden in blauw 

aangeduid, de IMP-eiwitten en het ATPase zijn groen, de basis van de pseudopilus oranje en de top van de 

pseudopilus rood. Figuur overgenomen en aangepast uit referentie (Douzi et al., 2012). 

De secretie van eiwitten is een species-specifiek proces, ze worden enkel herkend door het 
overeenkomstige T2SS (Lindeberg et al., 1996). Dit suggereert dat de exoproteïnen een 
herkenningsignaal bezitten. In tegenstelling tot de Sec- en Tat-systemen is hiervoor echter 
nog geen lineaire consensussequentie geïdentificeerd (Filloux, 2010). Omdat het T2SS de 
exoproteïnen in een gevouwen conformatie over het OM transporteert wordt verondersteld 
dat deze eerder structureel is (Voulhoux et al., 2000). De proteïnen waarvan het 
secretieproces afhankelijk is van het T2SS van P. aeruginosa worden weergeven in tabel 1.3. 
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Tabel 1.3 | Exoproteïnen die uitgescheiden worden door het T2SS van P. aeruginosa PAO1. 

Exoproteïne Functie Referentie 

ToxA Exotoxine A-ADP ribosyltransferase (Liu, 1974) 

LapA Laag moleculair gewicht alkaline fosfatase (Ball et al., 2002) 

PhoA Alkaline fosfatase (Filloux et al., 1988) 

PlcB Fosfolipase (Barker et al., 2004) 

PlcN Fosfolipase (Voulhoux et al., 2001) 

PlcH Hemolytisch fosfolipase (Voulhoux et al., 2001) 

LipA Lipase (Jaeger et al., 1994) 

LipC Lipase (Martinez et al., 1999) 

LoxA Lipoxygenase (Vance et al., 2004) 

LasA Protease-elastase (Braun et al., 1998) 

LasB Protease-elastase (Braun et al., 1998) 

PaAP Aminopeptidase (Braun et al., 1998) 

prpL Protease (Fox et al., 2008) 

CbpD Chitine-bindend proteïne (Folders et al., 2000) 

1.3.1. Het secretine XcpQ 

XcpQ is het enige component van het Xcp-systeem dat zich in het buitenste membraan 
lokaliseert. Dit eiwit behoort tot een grote familie van homologe proteïnen, de secretines. 
Deze worden ook teruggevonden in het type 3 secretiesysteem, type 4 pili en het 
filamenteuze faag assemblagesysteem (Collins et al., 2001; Kazmierczak et al., 1994; Koster 
et al., 1997). Secretines assembleren in het OM tot cilindrische kanalen met een centrale 
porie, door homomultimerisatie van 12 tot 15 subeenheden (Korotkov et al., 2011a). 

Het secretine XcpQ wordt als een precursor gesynthetiseerd met een kliefbaar N-terminaal 
signaalpeptide. Deze staat in voor translocatie over het IM via de Sec-machinerie. Transport 
en assemblage van T2SS-secretines in species zoals D. dadantii en K. oxytoca zijn afhankelijk 
van pilotines, OutS en PulS respectievelijk (Hardie et al., 1996; Shevchik et al., 1997). Dit zijn 
OM-lipoproteïnen die secretinemonomeren naar het OM richten en ze tegen proteolytische 
afbraak beschermen. In het geval van Aeromonas- en Vibrio-species hangt het 
secretinetransport van GspAB af. Dit complex zou het peptidoglycaannetwerk reorganiseren 
en zo het transport van secretinemonomeren naar het OM toelaten. Het zou tevens ook de 
assemblage van het secretine in het OM kunnen bewerkstelligen (Strozen et al., 2011). 
HxcQ, het secretine van het tweede T2SS in P. aeruginosa, vereist daarentegen geen 
tussenkomst van additionele partners. Deze draagt een N-terminaal lipideanker dat instaat 
voor het transport naar het OM (Viarre et al., 2009). In het geval van XcpQ is het echter nog 
niet duidelijk hoe het naar het OM getransporteerd wordt omdat het genoom van P. 

aeruginosa geen homologen voor gspAB of gspS codeert. Er is echter wel een 
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periplasmatisch proteïne geïdentificeerd dat betrokken lijkt te zijn bij het transport van XcpQ 
naar het OM. Deze staat echter niet in voor multimerisatie (Seo et al., 2009). 

Elektronmicroscopische (EM)-studies hebben aangetoond dat XcpQ homomultimere 
complexen vormt die een ringvormige structuur vertonen met een centrale holte (Bitter et 
al., 1998; Brok et al., 1999). Deze centrale holte zou een kanaal vormen die het transport van 
gevouwen exoproteïnen, onder invloed van de pseudopilus, uit het periplasma naar het 
extracellulaire milieu toelaat. De EM-structuur van het secretine EspDQ uit V. cholerae 
suggereert dat T2SS-secretines een dodecamere structuur vormen (Reichow et al., 2010). 
Deze is opgebouwd uit drie grote subdomeinen: (i) een periplasmatische vestibule, (ii) een 
OM-domein en (iii) een extracellulaire dop (Figuur 1.4) 
 

 
Figuur 1.4 | EM-structuur en doorsnede van het T2SS-secretine. (a) Zijaanzicht van het dodecamere secretine 

EpsDQ bij 19 Å resolutie. De drie domeinen van boven naar onder zijn de extracellulaire dop, het OM-domein en 

het periplasmatische domein. (b) Doorsnede met van boven naar onder: de extracellulaire poort, de 

extracellulaire kamer, de periplasmatische poort, een vernauwing en de periplasmatische vestibule. De 

extracellulaire kamer is ± 100 Å wijd. De periplasmatische vestibule en de vernauwing hebben een diameter 

van ± 75 Å en ± 55 Å respectievelijk. Figuur overgenomen en aangepast uit referentie (Reichow et al., 2010). 

Secretinemonomeren bevatten twee grote domeinen: (i) een C-terminaal domein in het OM 
en (ii) een periplasmatisch N-terminaal domein. Leden van de secretinefamilie vertonen een 
hoge sequentiehomologie in het C-terminale domein. Dit domein is van belang voor de 
multimerisatie en wordt voorspeld een β-barrelstructuur te vormen. Het N-terminale 
domein is daarentegen minder geconserveerd en lijkt betrokken te zijn in systeemspecifieke 
interacties (Genin et al., 1994). Deze is uit vier verschillende subdomeinen opgebouwd, 
namelijk N0-N3. Bij XcpQ-homologen EpsDQ en OutDQ is aangetoond dat dit domein zowel 
met substraatproteïnen, het binnenste membraanproteïne GspCP als met de top van de 
pseudopilus interageert (Reichow et al., 2010; Shevchik et al., 1997; Wang et al., 2012). Dit 
domein lijkt ook betrokken te zijn bij oligomeervorming door middel van homotypische 
interacties. In vivo studies en een kristalstructuur van subdomeinen N0-N2 tonen aan dat 
XcpQ via het N-terminale domein kan dimeriseren. Dit suggereert dat het dodecameer als 
een hexameer van XcpQ-dimeren is opgebouwd (Van der Meeren, niet gepubliceerd). Dit 
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werd ook geobserveerd voor OutDQ aan de hand van cysteïne scanning mutagenese en 
disulfide mapping analyse (Wang et al., 2012).  

Om eiwitsecretie mogelijk te maken moet het secretine van een gesloten naar een open 
conformatie kunnen overgaan. Indien het secretine permanent open zou blijven, kan dit 
leiden tot de diffusie van hydrofiele componenten uit het periplasma tot in de extracellulaire 
ruimte en de opname van antibiotica en andere schadelijke stoffen. Dit kan in beide gevallen 
tot celdood leiden (Bitter et al., 1998). Hoe het openen en sluiten van het secretine 
gereguleerd wordt, is nog niet duidelijk. Er wordt wel verondersteld dat het IMP-eiwit XcpP 
hierin een rol speelt (zie 1.3.3 Het Binnenste Membraanplatform XcpS, -P, -Y en -Z). 

1.3.2. Het ATPase XcpR 

XcpR, het cytoplasmatische component van het T2SS, behoort tot de familie van de type 2 / 
type 4 secretie ATPasen (Planet et al., 2001). Deze familie omvat ATPasen die betrokken zijn 
bij onder meer: het type 4 secretiesysteem, bacteriële conjugatie en de assemblage van 
flagella bij Archaea (Christie et al., 2000; Peabody et al., 2003). XcpR wordt verondersteld 
het T2SS van energie te voorzien, zodat deze de exoproteïnen actief over het OM kan 
transporteren (Turner et al., 1993). Naar analogie met andere leden van deze ATPase-familie 
wordt aangenomen dat XcpR een ringvormig hexameer vormt (Figuur 1.5a) (Robien et al., 
2003; Savvides et al., 2003). De hexamerisatie zou door ATP-binding geïnduceerd worden 
(Camberg et al., 2007).  

Omdat XcpR geen hydrofobe domeinen bezit wordt aangenomen dat het een 
cytoplasmatisch eiwit is. Niettegenstaande werd aangetoond dat het met het binnenste 
membraanplatform associeert. Hierbij staat het N-terminale domein van XcpR in voor de 
interactie met het cytoplasmatische domein van XcpY (Ball et al., 1999; Shiue et al., 2006). 
Bij het modelleren van de kristalstructuur van het cytoplasmatische gedeelte van EpsLY in de 
kristalstructuur van het N-terminale domein van EpsER, werd waargenomen dat de groef van 
de bindingssite bij deze laatste slechts gedeeltelijke gevuld werd (Figuur 1.6) (Abendroth et 
al., 2005). Dit suggereert dat XcpR ook met andere eiwitten van het IMP interacties aangaat. 
Co-expressiestudies hebben aangetoond dat XcpR en -Y samen bijdragen tot de stabiliteit 
van XcpS. Dit indiceert dat een ternair complex XcpRSY gevormd wordt waarbij XcpR, samen 
met XcpY, direct aan XcpS bindt (Arts et al., 2007a).  

Aan de hand van mutagenese-experimenten werd aangetoond dat een mutatie in het N-
terminale domein van XcpR, door een mutatie in het periplasmatische domein van XcpT 
gesuppresseerd kan worden. Dit suggereert een mogelijke interactie tussen deze eiwitten 
(Kagami et al., 1998). Desalniettemin wordt verondersteld dat XcpY een cruciale rol speelt bij 
de assemblage en/of de elongatie van de pseudopilus. Door middel van biochemische- en in 

vivo cross-linking experimenten is een interactie tussen de mature vorm van het major 
pseudopiline EpsGT en het IMP-proteïne EpsLY aangetoond (Gray et al., 2011). De huidige 
hypothese stelt dat het ATPase door XcpY naar het IMP gerekruteerd wordt waarbij het 
hexameriseert (Shiue et al., 2006). Via deze interactie wordt de ATPase-activiteit van XcpR 
gestimuleerd (Camberg et al., 2007). Door middel van ATP-hydrolyse zou XcpR een 
dynamische verandering ondergaan waarbij het N-terminale domein ten opzichte van het C-
terminale domein beweegt (Figuur 1.5b). Dit zou zowel leiden tot een herschikking van de 
XcpR-subeenheden binnen het hexameer, als een effect uitoefenen op XcpY (Abendroth et 
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al., 2005; Chen et al., 2005). Tijdens dit proces zou de chemische energie, die vrijkomt bij 
ATP-hydrolyse, tot mechanische energie omgezet worden. Dit zou vervolgens aan XcpY 
doorgegeven worden waarbij het periplasmatische domein van dit eiwit een 
conformationele verandering ondergaat (Py et al., 2001). Aan de hand van een yeast two-
hybrid studie is een interactie tussen de OutLY en OutJW aangetoond (Douet et al., 2004). 
Bijgevolg wordt aangenomen dat de pseudopilines met XcpY associëren. Deze laatste zou, 
onder invloed van XcpR, de assemblage of de elongatie van de pseudopilus bewerkstelligen. 
Uiteindelijk zou het hexamere ATPase van het IMP dissociëren en uiteenvallen waarbij de 
subeenheden terug als monomeren voorkomen (Chen et al., 2005). 
 

 
Figuur 1.5 | Model voor de hexamere structuur en de domeinbewegingen van het T2SS-ATPase. (a) Het 

hexamere model van EpsER (Patrick et al., 2011). Dit model is gebaseerd op de kristalstructuur van het 

retractie-ATPase PilT van het type 4a pilus syteem in P. aeruginosa (PDB accessiecode 1P9W), (Misic et al., 

2010). A, B, C, D, E en F stellen de verschillende subeenheden in het hexameer voor. (b) De conformationele 

veranderingen die het N2-domein van EpsER ten opzichte van het CTD in het hexamere model zou aannemen 

(Patrick et al., 2011). Figuur overgenomen en aangepast uit referentie (Korotkov et al., 2012). 

1.3.3. Het binnenste membraanplatform XcpS, -P, -Y en -Z 

Het binnenste membraanplatform is opgebouwd uit meerdere kopijen van vijf integrale IM-
membraanproteïnen: XcpP, -S, -Y en –Z. De insertie van deze eiwitten in het IM wordt 
verondersteld door de Sec-machinerie bewerkstelligd te worden. XcpP, -Y en –Z zijn uit drie 
domeinen opgebouwd: (i) een N-terminaal domein dat zich in het cytoplasma situeert, (ii) 
een TM-domein en (iii) een C-terminaal domein in het periplasma (Figuur 1.6a-c) (Bleves et 
al., 1996). XcpS is het enige polytopisch IMP-eiwit. Deze bezit een groot cytoplasmatisch N-
terminaal domein, een korte periplasmatische loop en een kort periplasmatisch C-terminaal 
domein. Deze domeinen worden elk gescheiden door een TM α-helix (Figuur 1.6d) (Arts et 
al., 2007a).  

Verschillende interacties tussen de eiwitten van het T2SS zijn reeds geïdentificeerd. Het is 
echter nog steeds onduidelijk hoe en wanneer de verschillende componenten van de T2SS-
machinerie tot een functioneel complex samenkomen. Er wordt echter verondersteld dat 
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het IMP een centrale rol speelt bij de biogenese en het secretieproces van het T2SS. Hierbij 
gaan de IMP-eiwitten onderling als met eiwitten van andere subcomplexen interacties aan. 

Eén van de eerste interacties die tussen IMP-eiwitten geïdentificeerd werd, was deze tussen 
XcpY en –Z. Hierbij gaat het periplasmatische domein van XcpZ een interactie aan met deze 
van XcpY. Deze interactie verzorgt de onderlinge stabilisatie van beide eiwitten waardoor ze 
als een stabiel subcomplex kunnen voorkomen (Michel et al., 1998; Robert et al., 2005b). Dit 
stabiliserende effect van XcpZ op XcpY wordt bevorderd in aanwezigheid van XcpP (Robert et 
al., 2002).  

XcpY rekruteert het ATPase XcpR naar het IM en stabiliseert het (Ball et al., 1999). Door co-
expressiestudies werd aangetoond dat XcpRY een ternair complex met XcpS kan vormen. 
Hierbij werd de cytoplasmatische loop van XcpS geïdentificeerd als het essentiële domein 
voor de interacties tussen XcpY en/of XcpR (Arts et al., 2007a). De interactie tussen OutER en 
het N-terminaal domein van OutFS is aangetoond aan de hand van yeast two-hybrid 
experimenten (Py et al., 2001). Dit suggereert dat ook het N-terminale domein van XcpS 
interacties met XcpR kan aangaan. Door deze interacties met XcpR en -Y wordt XcpS 
gestabiliseerd en tegen proteolytische degradatie beschermd (Arts et al., 2007a). 

Tevens kon een quaternair complex van XcpRSYZ opgezuiverd worden met behulp van co-
expressie, cross-linking en co-purificatie technieken (Robert et al., 2005b). Dit wijst er op dat 
deze eiwitten samen een complex in het IM vormen. Deze wordt verondersteld de 
pseudopilus in het IM te verankeren en zou als een soort platform dienen waarop de 
pseudopilus geassembleerd wordt. Hierbij zou de energie die gegenereerd wordt door het 
ATPase benut worden voor de elongatie van de pseudopilus (zie 1.3.2 Het ATPase XcpR). 

Naast de interacties met de pseudopilus en het ATPase wordt verondersteld dat het IMP ook 
het secretine contacteert. Hierbij zou XcpP als een linker instaan tussen deze twee 
subcomplexen. Het periplasmatische domein van dit eiwit kan in twee subdomeinen 
onderverdeeld worden: (i) een sterk geconserveerde homologie regio (HR) naar het TM-
domein toe en (ii) een coiled coil (CC)-domein aan de C-terminus. Deze laatste is echter 
specifiek voor Pseudomonaceae. Bij XcpP-homologen in andere bacteriële species wordt in 
plaats van een CC-domein een PDZ-domein teruggevonden (Pallen et al., 1997). Substitutie 
van het XcpP CC-domein door het PDZ-domein van OutCP resulteerde echter niet in een 
verlies van functie. Dit suggereert dat beide domeinen voor homotypische interacties, en 
dus homomultimerisatie, instaan (Gerard-Vincent et al., 2002). Tussen dit CC-domein en het 
TM domein van XcpP is een regio geïdentificeerd dat bij de systeemspecificiteit van het T2SS 
betrokken is: het TM/ homologie regio (TM/HR)-domein. Deze verzorgt de interacties met 
XcpY en -Z voor het vormen van het XcpPYZ subcomplex (Gerard-Vincent et al., 2002). Aan 
de hand van cysteine scanning mutagenese werd aangetoond dat het HR-domein van OutCP 
instaat voor interacties tussen dit eiwit en het N-terminaal gedeelte van OutDQ (Wang et al., 
2012). Dit werd ook bij de kristalstructuur van het complex tussen het ETEC GspCP HR-
domein en de GspDQ N0-N1 subdomeinen waargenomen. Hierbij werd aangetoond dat het 
GcpCP HR-domein met het GspDQ N0-subdomein interageert (Korotkov et al., 2011b). Deze 
interactie tussen het secretine en XcpP wordt verondersteld deze laatste te stabiliseren 
(Bleves et al., 1999).  
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Centraal in het T2SS bevindt zich een filamenteuze structuur dat sterke gelijkenissen met de 
type 4 pilus vertoont: de pseudopilus. Deze is opgebouwd uit de pseudopilines
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pilusstructuur gevormd die zich tot in het extracellulaire medium uitstrekt: de 
hyperpseudopilus (HPP) (Durand et al., 2003; Sauvonnet et al., 2000). Deze kan als een 
abnormaal verlengde vorm van een fysiologisch relevante pseudopilus worden aanschouwd. 
Het major pseudopiline kan echter onder fysiologische condities ook een groot complex 
vormen, dit werd aan de hand van biochemische experimenten aangetoond. Dit complex 
zou een pilusachtige structuur vormen dat enkel het periplasma overspant (Hu et al., 2002). 

De minor pseudopilines XcpU, -V, -W en –X zijn minder abundant (Bleves et al., 1998; Nunn 
et al., 1993). Hoewel deze eiwitten bij overexpressie geen HPP-structuur kunnen vormen, 
spelen ze een cruciale rol bij de vorming van de pseudopilus. XcpV lijkt hierbij essentieel te 
zijn en wordt verondersteld een rol te spelen bij de initiatie van de pseudopilus assemblage. 
Hoewel deleties van de xcpU, -W en –X genen in een secretiedeficiënte bacterie resulteren, 
werd aangetoond dat het major pseudopiline nog steeds tot een pilusstructuur kan 
polymeriseren (Durand et al., 2005; Vignon et al., 2003). 

Niettegenstaande de minor pseudopilines nog niet in een HPP-structuur gedetecteerd 
werden, hebben eiwit-eiwit interactiestudies en driedimensionale structuren hun 
aanwezigheid en lokalisatie in de pseudopilus verduidelijkt (Durand et al., 2005). De 
globulaire domeinen van drie minor pseudopilines GspKX, -IV en -JW van ETEC konden samen 
gekristalliseerd worden. De kristalstructuur onthulde dat deze pseudopilines, door 
interacties tussen hun globulaire domeinen, een ternair complex kunnen vormen (Korotkov 
et al., 2008). Deze observatie werd door middel van eiwit-eiwit interactiestudies bevestigd 
voor de corresponderende pseudopilines van P. aeruginosa. Bovendien werd ook een 
interactie tussen XcpW en XcpU geïdentificeerd. Dit impliceert dat de minor pseudopilines 
een quaternair complex vormen (Douzi et al., 2009). In het model voor het vormen van dit 
complex wordt verondersteld dat XcpV zowel met XcpX als met XcpW interageert en deze in 
een ternair complex samenbrengt. Vervolgens zou XcpU een interactie met XcpW aangaan 
waardoor een quaternair complex gevormd wordt. De lokalisatie ervan is nog niet 
opgeklaard maar er wordt aangenomen dat deze de top van de pseudopilus vormt (Figuur 
1.9) (Douzi et al., 2009; Korotkov & Hol, 2008). Deze hypothese wordt door verschillende 
bevindingen ondersteund: (i) in het ternair complex van GspKXIVJW zijn GspKX en GspJV 
zodanig gepositioneerd dat er geen pseudopilines aan de bovenkant van dit complex 
toegevoegd kunnen worden; (ii) XcpV is vereist voor de initiatie van pseudopilus assemblage 
en (iii) XcpW interageert met het secretine XcpQ. Daarenboven werd ook een interactie 
tussen XpsGT en XpsHU geïdentificeerd (Kuo et al., 2005). Deze observatie stemt overeen met 
het model voor de assemblage van het top-complex. Hierbij wordt verondersteld dat het 
minor pseudopiline XcpU als een soort scharnier dient dat de top en de basis van de 
pseudopilus met elkaar verbindt (Douzi et al., 2009). 

De pseudopilines worden als precursoren gesynthetiseerd: de prepseudopilines. Deze 
bezitten een geconserveerde N-terminus dat opgebouwd is uit een kort, positief geladen 
leaderpeptide dat door een hydrofoob domein van ongeveer 20 aminozuurresiduen gevolgd 
wordt (Figuur 1.7) (Bally et al., 1992; Bleves et al., 1998). Insertie van XcpT in het IM gebeurt 
co-translationeel met behulp van de signal recognition particle (SRP) pathway. Het SRP 
herkent hierbij de N-terminus van het prepseudopiline en richt het naar de Sec-machinerie. 
Door de sequentiehomologie van pseudopilines in dit domein, wordt verwacht dat de 
SRP/Sec pathway ook voor de membraan insertie van XcpU, -V, -W en –X instaat (Arts et al., 
2007b).  
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Na de insertie vertonen de prepseudopilines een bitopische topologie waarbij (i) het N-
terminale leaderpeptide zich in het cytoplasma situeert; (ii) de hydrofobe stretch een TM-
domein in het IM vormt en (iii) een C-terminaal specifiek globulair domein dat 
periplasmatisch gelegen is (Bleves et al., 1998; Nunn & Lory, 1993). Structureel gezien 
verschilt dit globulair domein tussen de pseudopilines. Desalniettemin wordt toch een 
gelijkaardige opbouw voor dit domein waargenomen waarbij: (i) een N-terminale α-helix 
gevolgd wordt door (ii) een variabele regio en (iii) een min of meer geconserveerde C-
terminale β-sheet (Parge et al., 1995). 
 

 
Figuur 1.7 | Sequentiealignering van het N-terminale domein van de pseudopilines XcpTUVWX en het piline 

PilA. De posities van de leaderpeptide en de hydrofobe regio zijn aangeduid met de pijlen. De positie waar 

XcpA het leaderpeptide klieft is met de pijlpunt boven de sequenties aangeduid. XcpA hydrolyseert de 

peptidebinding tussen het invariabele glycineresidu en een geconserveerd fenylalanine, respectievelijk 

aangeduid in geel en groen. Het geconserveerde glutamaat, op positie +5 is in blauw aangeduid. De positief 

geladen residuen van het leaderpeptide zijn in rood aangeduid. 

Eenmaal in het IM moeten de prepseudopilines twee posttranslationele modificaties 
ondergaan vooraleer ze kunnen bijdragen tot de opbouw van de pseudopilus. Deze worden 
door het prepseudopiline peptidase/N-methyltransferase XcpA bewerkstelligd. Dit 
bifunctionele enzym herkent een consensussequentie [Gly-Phe-Thr-(Leu/Ile)-Glu] aan de N-
terminus van de prepseudopilines (Figuur 1.7). XcpA hydrolyseert de peptidebinding tussen 
het glycine en het fenylalanine en methyleert vervolgens het nieuwgevormde N-terminale 
residu (Strom et al., 1993b) (zie 1.4. Het Prepseudopiline peptidase XcpA). Hoewel de 
significantie ervan nog niet gekend is, blijkt het verwijderen van de leaderpeptide voor de 
opbouw van de pseudopilus essentieel te zijn. Hierbij wordt verondersteld dat het 
verwijderen van het positief geladen leadersequentie de extractie van de pseudopilines uit 
het IM bevorderd. De relevantie van de methylatiestap daarentegen, is op heden nog niet 
opgehelderd (Strom et al., 1991a).  

Het minor pseudopiline XcpX verschilt van de andere pseudopilines in de consensus-
sequentie, het ontbreekt namelijk de geconserveerde fenylalanine- en glutamaatresidu’s 
respectievelijk op posities +1 en +5 van de klievingsplaats. Deze residuen zijn gesubstitueerd 
door respectievelijk een valine en een threonine (Bleves et al., 1998). Het ontbreken van het 
fenylalanine op positie +1 lijkt echter niet essentieel te zijn voor maturatie en assemblage 
tot de pseudopilus (Reyss et al., 1990; Strom & Lory, 1991a). Het glutamaatresidu op de +5 
positie lijkt daarentegen wel essentieel te zijn voor de maturatie. Substituties van dit residu 
bij het piline PilA hebben aangetoond dat de methylatiereactie verhinderd wordt (Pasloske 
et al., 1988; Strom & Lory, 1991a). Dit suggereert dat het N-terminale residu van XcpX, na 
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het proteolytisch verwijderen van het leaderpeptide, niet gemethyleerd wordt. In het geval 
van PulGT werd echter waargenomen dat substituties van dit glutamaatresidu geen effect op 
de methylatiestap hebben (Pugsley, 1993b). Hoewel XcpX niet essentieel is voor de vorming 
van een pilusstructuur (zie eerder) lijkt dit eiwit een controle uit te oefenen op de lengte van 
de pseudopilus. Hierbij wordt verondersteld dat het met XcpT interageert en 
conformationele veranderingen bij deze induceert waardoor het destabiliseert. Dit zou ertoe 
leiden dat XcpT meer vatbaar wordt voor proteolytische degradatie (Durand et al., 2005). 
  

Figuur 1.8 | Posttranslationele modificaties van de prepseudopilines door XcpA. Het prepseudopiline 

peptidase/N-methyltransferase XcpA voert twee posttranslationele modificaties uit op de prepseudopilines 

pre-XcpTUVWX. Hierdoor matureren deze tot de pseudopilines XcpTUVW. Eerst wordt het leaderpeptide 

verwijderd en vervolgens wordt het resulterende N-terminaal residu gemethyleerd. De pseudopilines kunnen 

dan bijdragen tot de assemblage van de pseudopilus. XcpX wordt niet weergeven. Figuur overgenomen en 

aangepast uit referentie (Strom et al., 1993b). 

Na translocatie en maturatie wordt verondersteld dat de pseudopilines kortstondig in het IM 
verblijven om vervolgens door het IMP gerekruteerd te worden. Eenmaal in het IMP zouden 
ze interacties met XcpY aangaan (Douet et al., 2004). Deze zou conformationele 
veranderingen ondergaan die geïnduceerd worden door de XcpR. Op deze manier zouden de 
pseudopilines uit het IM geëxtraheerd worden en in een helicale structuur associëren, 
namelijk de pseudopilus (Kohler et al., 2004). In tegenstelling tot de type 4 pilus strekt de 
pseudopilus zich niet tot in het extracellulaire milieu uit, maar vormt het een structuur die 
enkel het periplasma overspant. In het huidige model wordt verondersteld dat de minor 
pseudopilines hierbij de top van de pseudopilus vormen. Vervolgens zou XcpT aan de basis 
van deze top toegevoegd worden. Hierbij wordt verondersteld dat een binnenkomende 
subeenheid via elektrostatische interacties aan de groeiende pseudopilus bindt om 
vervolgens onder invloed van XcpRY uit het membraan geëxtraheerd te worden. Met behulp 
van moleculaire modellering werd een structureel model voor de basis van de pseudopilus 
gegenereerd. Hierbij werd de kristalstructuur van het periplasmatische domein van PulGT in 
een EM-structuur van een PulGT-HPP gemodelleerd (Kohler et al., 2004). Het bekomen 
model suggereert dat de pseudopilus uit een rechtshandige helix van PulGT-subeenheden is 
opgebouwd, waarbij de globulaire domeinen aan de buitenzijde van deze helix gelegen zijn. 
Deze domeinen zouden door middel van zoutbruggen interacties met elkaar aangaan. De 
TM-domeinen zouden bijgevolg aan de binnenkant, parallel met de as van de helix, gelegen 
zijn. Deze zouden door hydrofobe interacties en van der Waals-krachten samengehouden 
worden (Campos et al., 2010). Door de structurele gelijkenissen tussen PulG en XcpT kan 
aangenomen worden dat de pseudopilus in P. aeruginosa gelijkaardig geassembleerd wordt 
(Alphonse et al., 2010). 
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Linkerpaneel: voorgesteld model voor de opbouw 
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1.4. Het prepseudopiline peptidase XcpA 

XcpA is een polytopisch IM-eiwit dat acht putatieve TM α-helices bevat waarbij zowel de C- 
als de N-terminus in het periplasma gelegen zijn. Tussen de eerste twee N-terminale TM-
domeinen situeert zich een grote cytoplasmatische loop die aangeduid wordt als het 
cytoplasmatische domein 1 (Bally et al., 1989; LaPointe et al., 2000; Reeves et al., 1994). Het 
xcpA-gen bevindt zich in de pil-locus en is ook gekend als pilD (Strom et al., 1991b). Dit eiwit 
is in essentie dus hetzelfde eiwit dat betrokken is bij de biogenese van zowel beide T2SS’en 
(Xcp en Hxc) als het type 4 pilus systeem (T4PS) (Ball et al., 2002; Nunn et al., 1991; Nunn et 
al., 1992). Hierbij wordt naar dit eiwit gerefereerd als XcpA en PilD voor het T2SS en T4PS 
respectievelijk. Omdat deze studie over het T2SS handelt zal er naar dit eiwit verwezen 
worden als XcpA. 

XcpA behoort tot een familie van bifunctionele enzymen: de type 4 prepiline peptidasen 
(TFPP) die zowel endopeptidase- als methyltransferase (MTase)- activiteit vertonen. Deze 
enzymen staan in voor de maturatie van type 4 prepilines en prepseudopilines. Hierbij 
voeren de TFPPs twee opeenvolgende posttranslationele modificaties uit: (i) ze klieven het 
N-terminale leaderpeptide en (ii) methyleren vervolgens de nieuw gevormde N-terminus 
(Nunn & Lory, 1993) (Figuur 1.10). Hierbij wordt de geconserveerde sequentie [Gly-Phe-Thr-
(Leu/Ile)-Glu] aan de N-terminus van de prepseudopilines door XcpA herkent. Vervolgens 
hydrolyseert dit enzym de peptidebinding tussen het geconserveerde glycineresidu en het 
fenylalanineresidu op positie +1 (Figuur 1.7). Dit heeft als gevolg dat het leaderpeptide 
verwijderd wordt. Het geconserveerde glycine is essentieel voor de endopeptidaseactiviteit 
van TFPPs (Strom & Lory, 1991a; Strom et al., 1992). De Phe- en Glu- aminozuurresiduen 
binnen de consensussequentie zijn daarentegen minder essentieel voor de herkenning en 
endopeptidaseactiviteit van XcpA zoals waargenomen wordt bij XcpX (zie 1.3.4. De 

pseudopilus XcpT, -U, -V, -W en –X). Na het verwijderen van het leaderpeptide zou de α-
aminogroep van de nieuwe N-terminus blootgesteld worden aan het katalytische domein 
dat instaat voor de tweede posttranslationele modificatie, de methyltransferasereactie. 
Hierbij wordt een methylgroep van S-adenosyl-L-methionine (SAM) naar α-aminogroep van 
het N-terminale residu getransfereerd met S-Adenosyl-L-homocysteïne (AdoHcy) als 
bijproduct (Strom et al., 1993b). 

Met behulp van methylatie inhibitors werd aangetoond dat beide enzymatische activiteiten 
van XcpA door twee gescheiden katalytische centra worden uitgevoerd omdat enkel de 
MTase-activiteit geïnhibeerd werd (Strom et al., 1993b). Hierbij wordt verondersteld dat het 
cytoplasmatische domein 1 het katalytisch centrum voor de MTase-activiteit (deels) omvat. 
De actieve site voor de endopeptidaseactiviteit is uit twee aspartaatresiduen opgebouwd die 
zich in het cytoplasma zouden situeren. Deze zouden zich op de cytoplasmatische loops 2 en 
3 bevinden.  
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Figuur 1.10 | Translocatie en maturatie van de prepseudopilines. Insertie van de prepseudopilines in het IM 

gebeurt co-translationeel via de SRP/Sec pathway. Na insertie ondergaan de prepseudopilines twee post-

translationele modificaties. Deze worden door het prepseudopiline peptidase/N-methyltransferase XcpA 

uitgevoerd. XcPA klieft het leaderpeptide en methyleert vervolgens de nieuw gevormde N-terminus. Hierbij 

wordt een methylgroep van SAM naar de α-aminogroep van het N-terminale residu van het pseudopiline 

getransfereerd. Dit resulteert in een matuur pseudopiline met een methylgroep op de N-terminus en AdoHcy. 

Het matuur pseudopiline kan vervolgens bijdragen tot de assemblage van de pseudopilus. 

De betrokkenheid van het cytoplasmatische domein 1 bij de MTase-reactie werd vastgesteld 
bij de initiële karakterisering van XcpA. Hierbij werd opgemerkt dat de proteolytische 
activiteit gestimuleerd werd in aanwezigheid van reducerende reagentia. Sulfhydryl-
reactieve reagentia daarentegen, inhibeerden zowel de proteolytische als de MTase-
activiteit (Nunn & Lory, 1991; Strom et al., 1993a). Hierdoor werd verondersteld dat beide 
katalytische activiteiten van XcpA van cysteïneresiduen afhankelijk waren. Aan de hand van 
fusieconstructen werd aangetoond dat het cytoplasmatische domein 1 minstens 
aminozuurresiduen Leu54 tot en met Ala93 omvat (Strom et al., 1993b). Binnen dit domein is 
een cluster van vier cysteïneresiduen gelegen. Door de partiële reductie van beide 
enzymatische activiteiten wordt verondersteld dat deze residuen zich dicht bij de beide 
katalytische sites van XcpA situeren. In aanwezigheid van sinefungin, een structurele analoog 
van SAM, werd het inhiberend effect van de sulhydryl-reactieve reagentia op de 
endopeptidaseactiviteit niet meer waargenomen. Daarom wordt er verondersteld dat de 
vier cysteïnes binnen het cytoplasmatische domein 1 instaan voor de binding van de 
methyldonor (Strom et al., 1993a). Niettegenstaande het belang van deze cysteïneresiduen 
voor beide katalytische activiteiten van XcpA, zijn deze echter niet essentieel. Dit werd 
bevonden bij XpsOA, het TFPP van X. campestris. Dit enzym bevat in het domein 1 namelijk 
geen cysteïneresiduen maar is wel volledig functioneel, het kan bovendien XcpA volledig 
complementeren in een P. aeruginosa xcpA-deletiemutant (Hu et al., 1995). Verder werden 
met behulp van plaatgerichte mutagenese en een MTase-assay twee additionele residuen 
geïdentificeerd die belangrijk lijken te zijn voor de methyltransferaseactiviteit van XcpA. 
Deze zijn het glycine op positie 95 en, in mindere mate, het lysine op positie 96. Mutagenese 
van deze residuen leidde tot een reductie van de methylatiereactie (Pepe et al., 1998). 
Niettegenstaande het belang van deze residuen binnen het cytoplasmatische domein 1, voor 
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de MTase-reactie, zijn de actieve site residuen nog niet geïdentificeerd. Bijgevolg is het 
mechanisme van deze enzymatische reactie nog niet opgehelderd. 

TFPP’s worden tot de familie van GXGD-membraanproteasen gerekend. Deze familie omvat 
polytopische membraanproteïnen die membraanoverspannende substraten verknippen 
zoals preseniline, signaalpeptide peptidase en preflagelline peptidase (Bardy et al., 2003; 
LaPointe & Taylor, 2000; Weihofen et al., 2002; Wolfe et al., 1999). Hun katalytische 
activiteit is afhankelijk van één paar essentiële aspartaatresiduen waarbij één hiervan zich in 
een sterk geconserveerd GXGD motief situeert. De afhankelijkheid van aspartaatresiduen 
voor de endopeptidaseactiviteit van TFPP’s werd aangetoond via een mutagenesestudie bij 
TcpJ, een homoloog van XcpA in V. cholerae. Hierbij werden Asp125 en Asp189 geïdentificeerd 
als de essentiële residuen voor endopeptidaseactiviteit. Deze situeren zich respectievelijk op 
de cytoplasmatische domeinen 2 en 3 (Figuur 1.11). De cytoplasmatische lokalisatie van deze 
residuen is overeenkomstig met de topologie van de prepseudopilines waarbij de consensus 
sequentie, voor herkenning en proteolytische verknipping van het leaderpeptide door het 
TFPP, ook in het cytoplasma gelegen is (Bleves et al., 1996). Deze aspartaatresiduen zijn 
geconserveerd binnen de TFPP-familie: Asp125 en Asp189 van TcpJ corresponderen 
respectievelijk met Asp149 en Asp210 in XcpA (LaPointe & Taylor, 2000). Hierbij situeert het 
aspartaatresidu van het cytoplasmatisch domein 3 zich in het geconserveerde GXGD-motief. 

 
 

Figuur 1.11 | Membraantopologie en aanduiding van actieve site residu’s van het TFPP TcpJ. De voorspelde 

topologie van het TFPP TcpJ van V. cholerae. Cytoplasmatische domeinen 1, 2 en 3 zijn aangeduid. Alle 

aminozuurresiduen die potentieel de katalytische site voor de endopeptidaseactiviteit konden opmaken zijn 

aangeduid. Deze met een grijze achtergrond werden door mutagenese onderzocht. Beide aspartaatresiduen, 

Asp125 en Asp189, die essentieel bevonden zijn voor de endopeptidaseactiviteit zijn aangeduid met een ster. 

Figuur overgenomen en aangepast uit referentie (LaPointe & Taylor, 2000). 
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Omdat de actieve site residu’s van TFPP’s niet in een D(T/S)G sequentiemotief 
teruggevonden worden en de endopeptidaseactiviteit niet door pepstatin geïnhibeerd 
wordt, verschillen deze proteasen van de klassieke aspartaatproteasen (LaPointe & Taylor, 
2000; Rawlings et al., 1995). Hierdoor worden de TFFPs tot de peptidase familie A24A 
gerekend (Rawlings et al., 2010). 

Het katalytisch mechanisme voor de endopeptidaseactiviteit van deze membraanproteasen 
is nog niet volledig opgehelderd. Recent is de kristalstructuur van het homologe preflagelline 
petidase FlaK van de Archae Methanococcus maripaludis opgelost (Hu et al., 2011). Zoals 
TFPP’s klieft dit enzym ook een kort, positief geladen leaderpeptide van het substraat-
molecule preflagelline (Bayley et al., 1999). De kristalstuctuur toont dat FlaK zes TM α-
helices bezit (Figuur 1.12). De actieve site aspartaatresiduen Asp18 en Asp79 zijn hierbij aan 
de einden van respectievelijk helices 1 en 4 gelokaliseerd waarbij Asp79 in het GXGD-motief 
gelegen is. Deze residuen situeren zich, zoals bij TFPP’s, in het cytoplasma. In afwezigheid 
van hun substraat liggen deze echter 12Å uit elkaar (Figuur 1.12). Dit suggereert dat FlaK 
voor de endopeptidaseactiviteit conformationele veranderingen moet ondergaan (Hu et al., 
2011). De ontkoppeling tussen de actieve site residu’s is aan de hand van biochemische 
studies ook in preseniline waargenomen (Tolia et al., 2006; Tolia et al., 2008). Er wordt 
bijgevolg verondersteld dat alle GXGD-proteasen, en dus ook XcpA, dit mechanisme 
aannemen (Hu et al., 2011). 

 

  
Figuur 1.12 | Kristalstructuur van het preflagelline peptidase FlaK van M. maripaludis. Links: de cartoon-

representatie van de kristalstructuur van FlaK (PDB accessiecode 3S0X). Het GXGD motief situeert zich op een 

hydrofiele loop tussen de TM-domeinen drie en vier. Figuur overgenomen en aangepast uit referentie (Hu et 

al., 2011). Rechts: het katalytische centrum van FlaK gezien vanuit het cytoplasma. De twee aspartaatresidu’s 

die essentieel zijn voor de endopeptidaseactiviteit, Asp18 en Asp79, zijn aangeduid waarbij deze laatste in een 

GXGD-motief gelegen is. Deze residuen situeren zich respectievelijk aan de eindes van TM helices 1 en 4. De 

afstand tussen de Cγ-atomen van beide aspartaatresiduen is weergegeven. De afstand van 12Å suggereert dat 

FlaK, in afwezigheid van het substraatmolecule, een inactieve conformatie aanneemt waarbij beide residuen 

structureel ontkoppeld zijn. Deze figuur werd gegenereerd met behulp van PyMOL (http://www.pymol.org). 
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Deel 2: Doelstelling 
 
 
 
Het prepseudopiline peptidase/N-methyltransferase XcpA speelt een belangrijke rol bij de 
biogenese van het Pseudomonas aeruginosa type 2 secretiesysteem. Het staat in voor de 
maturatie van de prepseudopilines tot pseudopilines. Hierbij herkent XcpA een 
consensussequentie aan de N-terminus van de prepseudopilines en verwijdert het een kort, 
postief geladen leaderpeptide van de prepseudopilines. Vervolgens transfereert XcpA een 
methylgroep van S-adenosyl-L-methionine naar de α-aminogroep van het nieuwe N-
terminale residu. Het proteolytisch verwijderen van het leaderpeptide is van belang voor de 
opbouw van de pseudopilus en bijgevolg voor het secretieproces. De relevantie van de 
methylatiestap is echter niet duidelijk. XcpA is een integraal binnenste membraaneiwit dat 
acht putatieve transmembranaire helices bevat. Hierbij staan twee aspartaatresidu’s, Asp149 
en Asp210, in voor de endopeptidaseactiviteit. Deze zijn respectievelijk op cytoplasmatische 
loops 2 en 3 gelegen. Een grote cytoplasmatische loop, namelijk het cytoplasmatische 
domein 1, wordt verondersteld van belang te zijn voor de methyltransferasereactie. De 
details van deze enzymatische reacties zijn nog niet opgehelderd. Het is op heden ook niet 
duidelijk of XcpA integraal deel uitmaakt van het T2SS complex.  

Het doel van deze thesis was om XcpA te kloneren, tot expressie te brengen en op te 
zuiveren. Hierbij zal het xcpA-gen in de pET-22b(+) expressievector gekloneerd worden 
waardoor een fusieconstruct met een C-terminale His6-tag bekomen wordt. Vervolgens zal 
de heterologe expressie van dit construct in E. coli worden nagegaan. Hierbij zal aan de hand 
van expressietesten de expressie-efficiëntie in verschillende E. coli expressiestammen en 
verschillende condities onderzocht worden. Eenmaal de optimale parameters bepaald zijn 
zal nagegaan worden welk detergent het recombinante fusie-eiwit uit het membraan kan 
extraheren en het in oplossing kan brengen. Daarna zal door middel van immobilized metal 

affinity chromatography en size exclusion chromatography getracht worden om het 
fusieconstruct op te zuiveren. Eenmaal XcpA opgezuiverd is, kan deze aangewend worden 
voor structuurbepaling via X-stralen kristallografie en interactiestudies met andere eiwitten 
van het T2SS zoals het major pseudopiline XcpT of IMP eiwitten. Met behulp van natieve gel 
electroforese en multiangle light scattering kan dan ook nagegaan worden of dit eiwit als 
monomeer of multimeer voorkomt. 

Er zal eveneens getracht worden om het cytoplasmatische domein 1 als een oplosbaar eiwit 
te expresseren. Om de grenzen van dit domein af te kunnen bakenen zal de mogelijke 
topologie van XcpA, met behulp van verschillende predictieprogramma’s, onderzocht 
worden. Op basis hiervan zullen constructen gegenereerd worden. Deze zullen in de pET-
22b(+) of pET-15b expressievectoren gekloneerd worden zodat fusieconstructen bekomen 
worden met respectievelijk een C-terminale of N-terminale His6-tag. Deze zullen in E.coli tot 
expressie worden gebracht. Vervolgens zal de oplosbaarheid van de constructen onderzocht 
worden om ze te kunnen zuiveren. Na zuivering kunnen de constructen aangewend worden 
voor co-kristallisatie met SAM. Na structuurbepaling met behulp van X-stralen kristallografie 
zouden vervolgens de relevante residuen voor binding van de methyldonor en voor de 
methyltransferasereactie geïdentificeerd kunnen worden. 
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Deel 3: Resultaten 

 

3.1. Computeranalyse 
Het belang van verschillende aminozuurresiduen voor de MTase-reactie binnen het 
cytoplasmatische domein 1 van XcpA werd reeds aangetoond (Pepe & Lory, 1998; Strom et 
al., 1993a). Om deze verder te onderzoeken werd gekozen om het als een afzonderlijk, 
oplosbaar domein tot expressie te brengen zodat verdere analyse vereenvoudigd wordt. 
Hierbij moeten grenzen van dit domein afgebakend worden. Hydrofobe residuen, zoals deze 
van transmembranaire helices, aan het einde van eiwitconstructen kunnen immers 
aggregatie induceren. Eerdere topologische studies van XcpA met behulp van PhoA– en β-
lactamase-fusieconstructen hebben aangetoond dat het cytoplasmatische domein 1 
minstens residuen Leu54 tot en met Ala93 omvat (Strom et al., 1993a). Desalniettemin is er 
tot op heden geen duidelijke afbakening van dit domein gekend. Om de grenzen van het 
cytoplasmatische domein 1 te kunnen identificeren werd de mogelijke membraantopologie 
van XcpA onderzocht, gebruik makend van verschillende predictieprogramma’s. 

Door de hoge G+C-inhoud van het P. aeruginosa PAO1-genoom (66% G+C-rijk) kan het xcpA-
gen codons bevatten die niet frequent door E.coli stammen worden gebruikt (Stover et al., 
2000). Dit kan de translatie-efficiëntie, en bijgevolg de eiwit expressie in E. coli reduceren. 
Het xcpA-gen werd geanalyseerd op aanwezigheid van zeldzame codons.  

3.1.1. Membraantopologie van XcpA 

De verschillende voorspellingen bekomen via Uniprot en de World Wide Web-gebaseerde 
versies van HMMTOP, PHDhtm, Phobius en TMMOD werden met elkaar vergeleken (Figuur 
3.1). Alle programma’s voorspelden dat de N-terminus zich in het periplasma situeert en dat 
er zich een grote cytoplasmatische loop tussen de eerst twee transmembranaire helices 
situeert. Uniprot en HMMTOP voorspelden dat XcpA het IM zes maal overspant waarbij de 
C-terminus in het periplasma gelegen is. Bij deze programma’s werden de actieve site 
residuen voor de endopeptidaseactiviteit, Asp149 en Asp210, op de periplasmatische loops 1 
en 2 gelokaliseerd. Hiermee in contrast voorspelden PHDhtm, Phobius en TMMOD dat XcpA 
het IM zeven maal overspant waarbij de C-terminus zich in het cytoplasma situeert. Bij deze 
modellen wordt de actieve site aspartaatresidu’s Asp210 op cytoplasmatische loop 3 
gesitueerd. Volgens de topologiepredicities van PHDhtm en Phobius bevindt het andere 
actieve site asparataatresidu zich op cytoplasmatische loop 2. TMMOD voorspelde 
daarentegen dat dit residu aan het cytoplasmatische einde van de derde TM-helix gelegen is. 
De afbakening van de meest N-terminaal gelegen TM α-helix kwam bij alle programma’s 
grotendeels overeen. Bijgevolg werd voorspeld dat de N-terminale grens van het 
cytoplasmatische domein 1 tussen aminozuurresiduen Val31 en Val33 ligt. De C-terminale 
grens van de loop werd volgens de verschillende programma’s echter verschillend 
afgebakend. De predictie volgens Uniprot voorspelde dat deze bij het aminozuurresidu Gly127 
eindigt. HMMTOP voorspelde de grens bij het threonineresidu op positie 115. PHDhtm 
bakende dit domein af bij Ala113. Zowel Phobius als TMMOD voorspelden dat het C-terminale 
einde van het cytoplasmatische domein 1 bij het arginineresidue op positie 108 gelegen is. 
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Sequentie  MPLLDYLASH PLAFVLCTIL LGLLVGSFLN VVVHRLPKMM ERNWKAEARE    50 

Uniprot    oooooooooo ooHHHHHHHH HHHHHHHHHH HHHiiiiiii iiiiiiiiii 

HMMTOP     oooooooooo oHHHHHHHHH HHHHHHHHHH Hiiiiiiiii iiiiiiiiii 

PHDhtm     oooooooooo ooHHHHHHHH HHHHHHHHHH Hiiiiiiiii iiiiiiiiii 

Phobius    oooooooooo oHHHHHHHHH HHHHHHHHHH HHHiiiiiii iiiiiiiiii 

TMMOD      oooooooooo oHHHHHHHHH HHHHHHHHHH HHiiiiiiii iiiiiiiiii 

 

Sequentie  ALGLEPEPKQ ATYNLVLPNS ACPRCGHEIR PWENIPLVSY LALGGKCSSC   100 

Uniprot    iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii 

HMMTOP     iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii 

PHDhtm     iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii 

Phobius    iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii 

TMMOD      iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii 

 

Sequentie  KAAIGKRYPL VELATALLSG YVAWHFGFTW QAGAMLLLTW GLLAMSLIDA   150 

Uniprot    iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiHHH HHHHHHHHHH HHHHHHHHoo 

HMMTOP     iiiiiiiiii iiiiiHHHHH HHHHHHHHHH HHHHHooooo oooooooooo 

PHDhtm     iiiHHHHHHH HHHHHHHHHH Hooooooooo HHHHHHHHHH HHHHHHiiii 

Phobius    iiiiiiiHHH HHHHHHHHHH HHHHoooooH HHHHHHHHHH HHHHHHHHii 

TMMOD      iiiiiiiHHH HHHHHHHHHH HHHHHHHHHo HHHHHHHHHH HHHHHHHHHH 

 

Sequentie  DHQLLPDVLV LPLLWLGLIA NHFGLFASLD DALFGAVFGY LSLWSVFWLF   200 

Uniprot    oooooooHHH HHHHHHHHHH HHHHHHHHii iiHHHHHHHH HHHHHHHHHH 

HMMTOP     oooooooHHH HHHHHHHHHH HHHHHHHiii iiiHHHHHHH HHHHHHHHHH 

PHDhtm     iiiiiiiiiH HHHHHHHHHH HHHHHHoooo HHHHHHHHHH HHHHHHHHHi 

Phobius    iiiiHHHHHH HHHHHHHHHH HHHHHHoooo oHHHHHHHHH HHHHHHHHHH 

TMMOD      iiiiiiiiHH HHHHHHHHHH HHHHHHHooo ooHHHHHHHH HHHHHHHHHH 

 

Sequentie  KLVTGKEGMG YGDFKLLAML GAWGGWQILP LTILLSSLVG AILGVIMLRL   250 

Uniprot    HHHooooooo oooooooooo oooooooHHH HHHHHHHHHH HHHHHHHHii 

HMMTOP     HHHooooooo oooooooooo ooooooooHH HHHHHHHHHH HHHHHHHHii 

PHDhtm     iiiiiiiiii iiiiiiiiii HHHHHHHHHH HHHHHHHHHH HHHHHooooo 

Phobius    HHHHiiiiii iiiiiHHHHH HHHHHHHHHH HHHHHHHHHH HHHHHHHooo 

TMMOD      HHHiiiiiii iiiiiHHHHH HHHHHHHHHH HHHHHHHHHH HHHHHHHHoo 

 

Sequentie  RNAESGTPIP FGPYLAIAGW IALLWGDQIT RTYLQFAGFK   290 

Uniprot    iiiiiiiiii HHHHHHHHHH HHHHHHoooo oooooooooo 

HMMTOP     iiiiHHHHHH HHHHHHHHHH HHHHoooooo oooooooooo 

PHDhtm     oooooooooo ooHHHHHHHH HHHHHHHHHH iiiiiiiiii 

Phobius    oooooooooH HHHHHHHHHH HHHHHHHiii iiiiiiiiii 

TMMOD      oooooHHHHH HHHHHHHHHH HHHHHHiiii iiiiiiiiii 

Figuur 3.1 | Topologievoorspellingen voor XcpA. Aminozuurresiduen die voorspeld worden om zich in een 

transmembranaire α-helix, het cytoplasma of het periplasma te situeren, worden respectievelijk aangeduid 

met “H”, “i” en “o”. De residuen waarvoor aangetoond en verwacht wordt dat ze zich in het cytoplasma 

situeren zijn respectievelijk met een zwarte en grijze achtergrond aangeduid. 
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3.1.2. Codongebruik 

De xcpA-gensequentie werd met behulp van de Rare Codon Calculator (RaCC) webserver 
geanalyseerd op de aanwezigheid van zeldzame codons (zie Materiaal en methoden). Het 
xcpA-gen codeert voor zes zeldzame proline (CCC) codons, diegene die coderen voor Pro2, 
Pro58, Pro81, Pro109, Pro260 en Pro263. Er werd ook één zeldzaam isoleucine (ATA) codon 
gevonden dat voor Ile279 codeert. 

3.2. Het cytoplasmatisch domein 1 van XcpA 

3.2.1. Klonering van de XcpA domein 1 constructen 

Op basis van de topologievoorspellingen werden drie verschillende constructen gemaakt (zie 
3.1.1. Membraantopologie van XcpA). Het eerste werd volgens de topologievoorspelling van 
de Uniprot webserver ontwikkeld. Een genfragment dat voor aminozuurresiduen His34 tot en 
met Gly127 van XcpA codeert, werd in de pET-22b(+) expressievector gekloneerd. Insertie van 
dit genfragment gebeurde tussen de NdeI en HindIII restrictie-enzym (RE) knipplaatsen van 
de vector. Hierdoor werd een construct gegenereerd waarbij een C-terminale His6-tag, in 

frame, aan het genfragment gefuseerd werd (Figuur 3.2). Selectie voor dit plasmide werd 
door het ampicilline-resistentiegen mogelijk gemaakt. Dit gebeurde aan de hand van 
carbenicilline (Cb), een stabiel homoloog van ampicilline.  

 

 
Figuur 3.2 | Vectormap van het pET-22b(+)_XcpAsol34-127 plasmide. Het genfragment XcpAsol34-127 werd tussen 

de NdeI en HindIII restrictie-enzymknipplaatsen van de pET-22b(+) expressievector gekloneerd. Hierdoor werd 

een His6-tag, in frame, aan de C-terminus van het XcpA_sol34-127 polypeptide gefuseerd. De expressie van dit 

fusieconstruct staat onder controle van de T7 promotor. Het plasmide codeert ook voor het lac repressor eiwit 

(lacI). Deze bindt, in afwezigheid van de inducer isopropyl-β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG), de lac operator 

lacO (niet weergegeven) die stroomafwaarts van de T7 promotor gelegen is. Door dit lacI/lacO paar wordt de 

basale expressie van het fusie-eiwit geïnhibeerd. Selectie voor het plasmide wordt mogelijk gemaakt door het 

ampicilline-resistentiegen (Ap). 
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Omdat de andere topologievoorspellingen het cytoplasmatische domein 1 korter 
afbakenden, werd gekozen om twee kortere constructen te genereren. Bij het ontwerp werd 
gekozen om het aminozuurresidu Met39 als het meest N-terminale residu te gebruiken. 
Hierbij kon het codon voor dit residu worden uitgebuit voor het inbouwen van de RE-
knipplaats voor het NdeI restrictie-enzym. Voor het afbakenen van het C-terminale gedeelte 
van de loop werd van de predictieprogramma’s afgeweken. Hierbij werd gekozen voor de 
aminozuurresiduen Pro109 en Gly120 omdat deze een lage propensiteit voor het vormen van 
α-helices bezitten. De genfragmenten XcpA39-109 en XcpA39-109 werden elk tussen RE-
knipplaatsen NdeI en BamHI van de pET-15b expressievector geïnsereerd (zie Materiaal en 

methoden). Doordat het pET-15b plasmide voor een ampicilline-resistentiegen codeert 
gebeurde selectie voor de opname van dit plasmide door het antibioticum Cb (Figuur 3.3). 

 

 
Figuur 3.3 | Vectormappen van de pET-15b_XcpAsol39-120 en pET-15b_XcpAsol39-109 plasmiden. De 

genfragmenten XcpAsol39-120 (A) en XcpAsol39-109 (B) werden tussen de NdeI en BamHI RE-knipplaatsen van de 

pET-15b expressievector gekloneerd. Hierdoor werden fusieconstructen gegenereerd met een His6-tag 

gevolgd door een thrombine knipplaats, in frame, aan de N-termini van de genfragmenten. De expressie van 

deze constructen staan onder controle van de T7 promotor. De pET-15b codeert voor een lac repressor (lacI). 

Het genproduct hiervan bindt de lac operator lacO (niet weergegeven) stroomafwaarts van de T7 promotor. In 

afwezigheid van de inducer IPTG wordt hierdoor de basale expressie van het construct geïnhibeerd. Selectie 

voor het plasmide gebeurt aan de hand van het ampicilline-resistentiegen (Ap). 

Voor de kloneringsstappen werd de E. coli DH5α stam gebruikt. De opname van de 
expressievectoren met de genfragmenten pET22-XcpAsol34-127 en pET15-XcpAsol39-120 werd via 
kolonie PCR gescreend (zie Materiaal en methoden). Het plasmide DNA van positieve 
kolonies werd opgezuiverd en voor sequentiebepaling van de regio tussen de T7 promotor 
en T7 terminator afgegeven. Computeranalyse van de bekomen sequenties toonde aan dat 
beide genfragmenten succesvol in frame met de His6-tag van de respectievelijke vectoren 
gekloneerd werden. Er werden eveneens geen missense mutaties gedetecteerd. Wegens het 
gelimiteerde tijdsbestek kon de sequentie van het XcpAsol39-109 genfragment niet bepaald 
worden. 
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3.2.2. Expressie en oplosbaarheid van XcpAsol34-127 

E. coli BL21(DE3) cellen werden met het pET22b(+)_XcpAsol34-127 plasmide getransformeerd. 
Deze E. coli stam draagt het T7 polymerasegen en is geschikt voor de expressie van genen 
die onder controle van de T7 promotor staan. Om expressie van het XcpAsol34-127 fusie-eiwit 
na te gaan werd een expressietest uitgevoerd (zie Materiaal en methoden). De celcultuur 
werd bij 37°C gegroeid. Wanneer deze een optische densiteit bij 600 nm (OD600) tussen 0,6 
en 0,8 bereikte, werd eiwitexpressie geïnduceerd met 1,0 mM IPTG. Stalen werden vóór 
inductie, 1u na inductie , 5u na inductie en overnacht na inductie afgenomen. Deze stalen 
werden met behulp van SDS-PAGE geanalyseerd (Figuur 3.4). 

Vergeleken met het staal afgenomen vóór inductie konden bij deze afgenomen na inductie 
geen opkomende eiwitbandjes waargenomen worden bij 12,127 kDa, het theoretische 
moleculair gewicht (MW) van het fusieconstruct. Opmerkelijk is dat bij deze stalen 
eiwitbandjes onder 10 kDa tevoorschijn kwamen, in vergelijking met het staal afgenomen 
vóór inductie. Deze waren echter niet intens genoeg om expressie te bevestigen. 

 

 

Figuur 3.4 | SDS-PAGE analyse voor expressie van het XcpAsol34-127 fusie-eiwit. Expressie van het XcpAsol34-127 

fusieconstruct in E. coli BL21(DE3) cellen werd geanalyseerd vóór inductie (VI) en 1u, 5u en overnacht (ON) na 

inductie met 1,0 mM IPTG. De zwarte pijl duidt de opkomst van een eiwitbandje onder 10 kDa aan voor de 

stalen 1u, 5u en ON. Het laantje gelabeld met M bevat MW merkereiwitten. 
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Expressie van het XcpAsol34-127 fusieproteïne werd ook nagegaan via Western blot analyse. 
Hierbij werd gekozen om de eiwitexpressie na 5u inductie met 1,0 mM IPTG na te gaan. Er 
werd eveneens onderzocht of dit construct als een oplosbaar eiwit geëxpresseerd werd (zie 
Materiaal en methoden). Omdat dit fusie-eiwit vier cysteïneresidu’s omvat, werd het effect 
van het reducerend reagens β-mercaptoethanol (βME) onderzocht (Figuur 3.5). 

De Western Blot analyse toonde dat het fusie-eiwit na 5u inductie geëxpresseerd werd. Het 
signaal voor dit eiwitbandje kwam echter niet voor bij het theoretische MW van het 
construct maar bij 10 kDa. In het staal afgenomen van het supernatant na centrifugatie bij 
100000g kon geen eiwitbandje waargenomen worden. Het staal van de pellet vertoonde 
eiwitbandjes bij 10 kDa. Voor deze in afwezigheid van βME werden twee extra bandjes bij 25 
kDa geobserveerd. Hoewel de intensiteit van deze bandjes ten opzichte van de achtergrond 
niet hoog genoeg was, werden ze wel duidelijker bij langere blootstellingstijd van een X-
stralen film aan de blot (resultaat niet weergegeven).  

  

Figuur 3.5 | Western blot analyse voor expressie en oplosbaarheid van het XcpAsol34-127 fusie-eiwit. In de 

eerste vier laantjes werd de expressie van het XcpAsol34-127 fusie-eiwit in E. coli BL21(DE3) cellen vóór (VI) en 

5uur na inductie (NI) geanalyseerd. In de laatste vier laantjes werd de oplosbaarheid van het construct 

nagegaan: de oplosbare celfractie (Supernatant 100.000g) en de gepelleteerde membraanfractie (Pellet 

100.000g) na centrifugatie bij 100000g werden respectievelijk in laantjes 5 + 6 en laantjes 7 + 8 geladen. De 

stalen werden met (+) en zonder (-) βME geanalyseerd. De witte pijlen duiden de twee extra bandjes in de 

membraanfractie bij 25 kDa, in afwezigheid van βME, aan. 

3.2.3. Expressie van XcpAsol39-120 

E. coli BL21(DE3) cellen werden met het pET15-XcpAsol39-120 plasmide getransformeerd. Om 
expressie van het XcpAsol39-120 fusieconstruct na te gaan werd een expressietest uitgevoerd. 
Hierbij werd de eiwitexpressie zowel bij 28°C als bij 37°C getest. In beide condities werden 
de celculturen met zowel 1,0 mM als 0,1 mM IPTG geïnduceerd. Stalen werden na 1u, 5u en 
ON inductie afgenomen en op SDS-PAGE geanalyseerd. Als controle werden ook stalen van 
ongeïnduceerde celculturen afgenomen, die gelijktijdig in beide condities werden gegroeid. 
Deze stalen, afgenomen op het tijdstip van inductie (N-I) en ON, werden bij de analyse op 
SDS-PAGE ingesloten.  



  Resultaten 

28 
 

Voor geen van beide temperaturen of inducerconcentraties kon een opkomst van 
eiwitbandjes bij het theoretische MW van het construct (11,146 kDa) na inductie 
waargenomen worden (Figuur 3.6). 
 

 
Figuur 3.6 | SDS-PAGE analyse voor expressie van het XcpAsol39-120 fusie-eiwit. Expressietest bij A) 28°C en B) 

37°C. Expressie van het XcpAsol39-120 construct in E. coli BL21(DE3) cellen na inductie met 1,0 mM en 0,1 mM 

IPTG werd geanalyseerd. Voor de geïnduceerde celculturen werden de stalen afgenomen na 1u, 5u en ON op 

gel geladen. Stalen van niet-geïnduceerde celculturen op het tijdstip van inductie (N-I) en ON werden als 

controles ingesloten. De laantjes gelabeld met M bevatten MW merkereiwitten.  

Wegens het gelimiteerde tijdsbestek werden met het XcpAsol39-120 construct geen verdere 
experimenten uitgevoerd. 
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3.3. Full length XcpA 

3.3.1. Klonering van XcpA 

Het volledige xcpA-gen werd tussen de NdeI en HindIII RE-knipplaatsen van de pET-22b(+) en 
de pET-20b(+) expressievectoren gekloneerd (zie Materiaal en methoden). Dit resulteerde in 
constructen waarbij een His6-tag, in frame, aan de C-terminus van het xcpA-gen gefuseerd 
werd (Figuur 3.7). 
 

 
Figuur 3.7 | Vectormappen van de pET-20b(+)_XcpA en pET-22b(+)_XcpA plasmiden. Het xcpA-gen werd in de 

(A) pET-20b(+) en (B) pET-22b(+) expressievectoren gekloneerd. Voor beide vectoren werd dit gen tussen de 

NdeI en HindIII RE-knipplaatsen geïnsereerd. Hierdoor werden fusieconstructen gegenereerd met, in frame, 

een C-terminale His6-tag. De expressie van beide constructen staan onder controle van de T7 promotor. Het 

pET-22b(+) plasmide codeert voor een lac repressor (lacI). Het genproduct hiervan bindt, in afwezigheid van 

IPTG, de lac operator lacO (niet weergegeven) stroomafwaarts van de T7 promotor. Dit inhibeert basale 

expressie. Selectie voor het plasmide gebeurt aan de hand van het ampicilline-resistentiegen (Ap). 

Getransformeerde E. coli DH5α cellen werden aan de hand van kolonie PCR gescreend voor 
de opname van de plasmiden. Het plasmide DNA van positieve kolonies werd opgezuiverd 
en voor de sequentiebepaling afgegeven. Hierbij werd de regio tussen de T7 promotor en T7 
terminator gesequeneerd. Computeranalyse van de sequenties toonde aan dat het xcpA-gen 
succesvol in beide vectoren gekloneerd werd. Hierbij was de C-terminale His6-tag in frame 
met het gen. Er werden eveneens geen missense mutaties waargenomen.  

3.3.2. Expressie van XcpA 

Een expressietest werd uitgevoerd voor E. coli BL21(DE3) cellen getransformeerd met het 
pET-20b(+)_XcpA of het pET-22b(+)_XcpA plasmide (zie Materiaal en methoden). Voor beide 
constructen werd de expressie zowel bij 28°C als bij 37°C nagegaan. Hierbij werd de 
eiwitexpressie na inductie met zowel 1,0 mM als 0,1 mM IPTG getest. De staalnames van de 
celculturen na 1u, 5u en ON inductie werden via SDS-PAGE geanalyseerd. Als controle 
werden ook stalen afgenomen van ongeïnduceerde celculturen die gelijktijdig bij beide 
condities groeiden. Deze stalen, afgenomen op het tijdstip van inductie (N-I) en ON, werden 
bij de analyse op SDS-PAGE ingesloten (Figuren 3.8 en 3.9). 
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Op SDS-PAGE kon voor de geïnduceerde celculturen geen opkomend eiwitbandje bij 33,389 
kDa, het theoretische MW van het fusieproteïne, waargenomen worden. Dit was het geval 
voor zowel de cellen getransformeerd met het pET-20b(+)_XcpA plasmide als deze 
getransformeerd met het pET-22b(+)_XcpA plasmide.  
 

 
Figuur 3.8 | SDS-PAGE analyse voor expressie van het pET-20b(+)_XcpA fusie-eiwit. Expressietest bij A) 28°C 

en bij B) 37°C. Expressie van de pET-20b(+)_XcpA construct in E. coli BL21(DE3)-cellen na inductie met 1,0 mM 

en 0,1 mM IPTG werd geanalyseerd. Voor de geïnduceerde celculturen werden de stalen afgenomen na 1u, 5u 

en ON inductie op gel geladen. Stalen van niet-geïnduceerde celculturen op het tijdstip van inductie (N-I) en 

ON werden als controles ingesloten. De laantjes gelabeld met M bevatten MW merkereiwitten. 
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Figuur 3.9 | SDS-PAGE analyse voor expressie van het pET-22b(+)_XcpA fusie-eiwit. Expressietest bij A) 28°C 

en bij B) 37°C. Expressie van het pET-22b(+)_XcpA construct in E. coli BL21(DE3) cellen werd geanalyseerd na 

inductie met 1,0 mM en 0,1 mM IPTG. Staalnames voor de geïnduceerde celculturen na 1u, 5u en ON inductie 

werden op gel geladen. Stalen van niet-geïnduceerde celculturen op het tijdstip van inductie (N-I) en ON 

werden als controles ingesloten. De laantjes gelabeld met M bevatten MW merkereiwitten. 
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Er werd gekozen om met het pET-22b(+)_XcpA plasmide verder te werken omdat het pET-
20b(+)_XcpA plasmide niet voor een lacI/lacO-paar codeert. De expressietest bij 37°C voor E. 

coli BL21(DE3) cellen getransformeerd met dit construct werd herhaald voor Western blot 
analyse (Figuur 3.10). Hierbij werden eiwitbandjes waargenomen voor de stalen afgenomen 
van de celculturen na 1u inductie met zowel 1,0 mM als 0,1 mM IPTG. Deze werden bij 25 
kDa, en niet bij het theoretische MW van het fusieproteïne, gedetecteerd. Voor de 
celcultuur geïnduceerd met 1,0 mM IPTG kon ook na 5u een bandje bij dit MW 
waargenomen worden. Deze was echter minder intens. Wat opviel was dat voor de 
celcultuur geïnduceerd werd met 1,0 mM IPTG na 1u een extra bandje boven 40 kDa 
zichtbaar werd. Mogelijks kwam dit ook voor bij het staal afgenomen na 5u inductie, maar 
deze was niet van het achtergrondsignaal te onderscheiden. 
 

 
Figuur 3.10 | Western blot analyse voor expressietest van het pET-22b(+)_XcpA fusie-eiwit bij 37°C. Expressie 

van het XcpA construct in E. coli BL21(DE3) cellen na inductie met 1,0 mM en 0,1 mM IPTG werd geanalyseerd. 

Staalnames afgenomen voor de geïnduceerde celculturen na 1u, 5u en ON inductie werden op gel geladen. 

Stalen van niet-geïnduceerde celculturen op het tijdstip van inductie (N-I) en ON werden als controles 

ingesloten. De witte pijlpunt duidt het eiwitbandje bij 40 kDa aan. 

De expressie-efficiëntie van het XcpA fusie-eiwit werd ook nagegaan voor de E. coli C43(DE3) 
expressiestam. Deze is van de E. coli BL21(DE3) stam afgeleid en bevat mutaties in de 
promotor die de expressie van het T7 RNA polymerase reguleert waardoor overexpressie 
van membraaneiwitten minder toxisch wordt (Wagner et al., 2008). Omdat het xcpA-gen zes 
proline (CCC) codons en één isoleucine (ATA) codon bevat die zeldzaam zijn voor E. coli (zie 
3.1.2. Codongebruik), werd de expressie van het construct ook in de CodonPlus-RIL- en 
Rosetta-gami–expressiestammen onderzocht. De eerstgenoemde is van de E.coli BL21(DE3) 
stam afgeleid en bevat een extra plasmide dat voor zeldzame tRNA genen codeert, die twee 
arginine codons (AGA en AGG), een isoleucinecodon (AUA) en een leucinecodon (CUA) 
herkennen. Selectie voor dit plasmide gebeurt door middel van het antibioticum 
chlooramphenicol. De Rosetta-gami(DE3) gastheerstam bevat op zijn beurt drie plasmiden. 
Eén van deze codeert voor zeldzame tRNA genen die twee arginine codons (AGA en AGG), 
een isoleucinecodon (AUA), een leucinecodon (CUA), een prolinecodon (CCC) en een 
glycinecodon (GGA) herkennen. Selectie voor dit plasmide gebeurt aan de hand van 
chlooramphenicol. Het tweede en derde plasmide bevatten respectievelijk mutaties in de 
thioredoxine reductase (trxB) en glutathione reductase (gor) genen. Deze bevorderen de 
vorming van disulfidebindingen. Selectie voor deze plasmiden gebeurt respectievelijk aan de 
hand van de antibiotica kanamycine en tetracycline. XcpA bevat vier cytoplasmatisch 
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gelegen cysteïneresiduen die voor optimale activiteit gereduceerd moeten zijn (Nunn & Lory, 
1991). Daarom werd bij de Rosetta-gami(DE3) expressiestam enkel geselecteerd voor het 
plasmide dat de zeldzame tRNAs codeert. 

Celculturen voor deze expressiestammen, getransformeerd met het pET-22b(+)_XcpA 
plasmide werden zowel bij 28°C als bij 37°C geïncubeerd. In beide condities werd 
eiwitexpressie geïnduceerd met 1,0 mM en 0,1 mM IPTG. Gelijktijdig werd voor elk van deze 
stammen een ongeïnduceerde celcultuur gegroeid. Voor de geïnduceerde celculturen die bij 
37°C groeiden werden na 1u, 5u en ON inductie stalen afgenomen voor analyse op SDS-
PAGE (Figuren 3.11 en 3.12). Van de ongeïnduceerde celculturen werden stalen afgenomen 
op het tijdstip van inductie en overnacht. Deze werden op de SDS-PAGE analyse als controles 
ingesloten. 

Bij de analyses op SDS-PAGE kon voor geen van de geïnduceerde expressiestammen een 
opkomend eiwitbandje bij het theoretische MW van het fusie-eiwit waargenomen worden. 
Bij 25 kDa was er eveneens geen zichtbare opkomst van een eiwitbandje.  

 

 
Figuur 3.11 | SDS-PAGE analyse voor expressie van het pET-22b(+)_XcpA fusie-eiwit in de E. coli C43(DE3) 

expressiestam. Expressie van het XcpA fusie-eiwit in E. coli C43(DE3)-cellen na inductie met 1,0 mM en 0,1 mM 

IPTG bij 37°C werd geanalyseerd. Staalnames voor de geïnduceerde celculturen na 1u, 5u en ON inductie 

werden op gel geladen. Stalen van niet-geïnduceerde celculturen op het tijdstip van inductie (N-I) en ON 

werden als controles ingesloten. Het laantje gelabeld met M bevatten MW merkereiwitten. 
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Figuur 3.12 | SDS-PAGE analyse voor expressie van het pET-22b(+)_XcpA fusie-eiwit. Expressiest voor A) de E. 

coli BL21-CodonPlus (DE3)-RIL expressiestam en B) de E. coli Rosetta-gami(DE3) expressiestam. Expressie van 

het XcpA construct na inductie met 1,0 mM en 0,1 mM IPTG bij 37°C werd geanalyseerd. Stalen afgenomen 

voor de geïnduceerde celculturen na 1u, 5u en ON inductie werden op gel geladen. Stalen van niet-

geïnduceerde celculturen op het tijdstip van inductie (N-I) en ON werden als controles ingesloten. De laantjes 

gelabeld met M bevatten MW merkereiwitten. 
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De expressietest voor de E. coli BL21(DE3), C43(DE3), BL21-CodonPlus (DE3)-RIL en Rosetta-
gami(DE3) expressiestammen werd herhaald voor Western blot analyse. Omdat de 
BL21(DE3) stam na 1u inductie met 0,1 mM IPTG bij 37°C expressie vertoonde, werd de 
expressie-efficiëntie van de drie andere expressiestammen hiermee vergeleken. Hierbij 
werden stalen voor de geïnduceerde celculturen die na ON inductie werden afgenomen, bij 
deze analyse ingesloten (Figuur 1.13). 

De Western blot analyse vertoonde enkel een eiwitbandje voor de E. coli BL21(DE3) stam na 
1u inductie. Deze werd gedetecteerd bij 25 kDa. Er konden geen bandjes waargenomen 
worden bij 33,4 kDa, het theoretische MW van het pET-22b(+)_XcpA fusie-eiwit. 
  

Figuur 3.13 | Western blot analyse voor expressie van het pET-22b(+)_XcpA fusie-eiwit in verschillende 

expressiestammen. Expressie van het XcpA construct na inductie met 0,1 mM IPTG bij 37°C werd geanalyseerd. 

Staalnames voor de geïnduceerde celculturen na 1u en ON inductie werden op gel geladen. BL21: E. coli 

BL21(DE3); C43: E. coli C43(DE3); RIL: E. coli BL21-CodonPlus (DE3)-RIL; R-g: E.coli Rosetta-gami(DE3). 

3.3.3. Detergentscreen voor solubilisatie 

Om het XcpA fusieconstruct te kunnen zuiveren, moet het eerst uit het IM geëxtraheerd 
worden. Dit gebeurt met behulp van detergenten. Het is de bedoeling dat een eiwit-lipide-
detergent-complex (PLDC) bekomen wordt dat in waterige oplossingen oplosbaar is. 
Verschillende detergenten werden gescreend, deze waren: n-Dodecyl-N,N-Dimethylamine-
N-Oxide (LDAO), n-Dodecylphosphocholine (Fos-Choline-12), Anzergent 3-12, n-Dodecyl-β-D-
Maltopyranoside (DDM) en 3-[(3-Cholamidopropyl)-Dimethylammonio]-1-Propaan Sulfonaat 
(CHAPS). Omdat natrium dodecylsulfaat (SDS) alle eiwitten uit het membraan extraheert 
werd deze als controle ingesloten. De detergenten werden aan de membraanfractie 
toegevoegd zodat een finale concentratie tussen 5 en 10 maal de kritische micel 
concentratie (CMC) bekomen werd (zie Materiaal en methoden). Om het onopgeloste 
materiaal te pelleteren werden de stalen bij 100000g gecentrifugeerd. Het supernatant werd 
afgenomen en geanalyseerd via SDS-PAGE en Western blot. De stalen afgenomen van de 
celcultuur vóór inductie en na 1u inductie werden eveneens bij de analyses ingesloten 
(Figuren 3.14 en 3.15). 

Bij de analyse op SDS-PAGE werd vooral bij de stalen gesolubiliseerd met LDAO, Fos-Choline-
12, DDM en SDS een aanrijking waargenomen voor de eiwitbandjes ter hoogte van 25 kDa. 
De Western blot analyse toonde voor het staal afgenomen van de celcultuur na inductie 
signaal bij 25 kDa, dit kwam echter niet voor als een discreet bandje. Voor de stalen 
gesolubiliseerd met Fos-Choline-12, Anzergent 3-12 en SDS konden wel bij dit MW discrete 
bandjes waargenomen worden. Wat opviel was dat voor elk staal bandjes ter hoogte van 30 
kDa en 40 kDa konden waargenomen worden. Bij de stalen vóór en na inductie is het signaal 
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bij 30 kDa echter niet als een discreet bandje zichtbaar. Daarenboven kon voor de stalen 
gesolubiliseerd met LDAO, Fos-Choline-12 en Anzergent 3-12 ook een bandje ter hoogte van 
20 kDa waargenomen worden. Bij deze twee laatste detergenten was net boven 20 kDa ook 
een additioneel bandje zichtbaar.  

Om de bandjes ter hoogte van 30 kDa en 40 kDa te kunnen identificeren werden ze 
afgegeven voor massaspectrometrische analyse. Hierbij werd met behulp van MALDI TOF 

peptide mass fingerprinting uitgevoerd Voor identificatie van het eiwit dat bij 30 kDa 
migreert werd het eiwitbandje bij dit MW voor het staal gesolubiliseerd met SDS gekozen. 
Voor deze bij 40 kDa werd het meest intense bandje voor het staal gesolubiliseerd met DDM 
gekozen. Het MS-spectrum voor het eiwitbandje bij 30 kDa vertoonde pieken die 
geïdentificeerd werden als peptiden afkomstig van het E. coli Outer membrane protein A. 
Voor het bandje bij 40 kDa konden echter geen significante resultaten bekomen worden 
(resultaten niet weergegeven). 
 
 

Figuur 3.14 | SDS-PAGE analyse van de detergentscreen. Expressie van het pET-22b(+)_XcpA construct in E. 

coli BL21(DE3) cellen werd geanalyseerd vóór inductie (VI) en na 1u inductie (NI) met 1,0 mM IPTG bij 37°C. De 

verschillende detergenten die gescreend werden voor extractie en solubilisatie van het XcpA fusie-eiwit waren: 

n-Dodecyl-N,N-Dimethylamine-N-Oxide (LDAO), n-Dodecylphosphocholine (FC-12), Anzergent 3-12 (An 3-12), 

n-Dodecyl-β-D-Maltopyranoside (DDM), 3-[(3-Cholamidopropyl)-Dimethylammonio]-1-Propaan Sulfonaat 

(CHAPS) en natrium-dodecylsulfaat (SDS). Het laantje gelabeld met M bevatten MW merkereiwitten. De zwarte 

pijlen duiden de bandjes aan die geanalyseerd werden met massaspectrometrie. 



  Resultaten 

37 
 

 

Figuur 3.15 | Western blot analyse van de detergentscreen. Expressie van het pET-22b(+)_XcpA construct in E. 

coli BL21(DE3) cellen werd geanalyseerd vóór inductie (VI) en na 1u inductie (NI) met 1,0 mM IPTG bij 37°C. De 

verschillende detergenten die gescreend werden voor extractie en solubilisatie van het XcpA fusie-eiwit waren 

n-Dodecyl-N,N-Dimethylamine-N-Oxide (LDAO), n-Dodecylphosphocholine (FC-12), Anzergent 3-12 (An 3-12), 

n-Dodecyl-β-D-Maltopyranoside (DDM) en 3-[(3-Cholamidopropyl)-Dimethylammonio]-1-Propaan Sulfonaat 

(CHAPS) en natriumdodecylsulfaat (SDS). 

3.3.4. IMAC zuivering XcpA 

E. coli BL21(DE3) cellen, getransformeerd met het pET-22b(+)_XcpA plasmide, werden bij 
37°C gegroeid. Om een hogere eiwitopbrengst te bekomen, werd gekozen om de celcultuur 
te laten groeien tot een OD600 rond 1,0. Hierbij werd een staal van de celcultuur afgenomen 
alvorens eiwitexpressie te induceren. Inductie werd bewerkstelligd door het toevoegen van 
1,0 mM IPTG. Na 1u inductie werd een staal afgenomen en vervolgens werden de cellen 
geoogst. Ze werden gelyseerd en de niet-opgebroken cellen werden door middel van 
centrifugatie verwijderd. Hierbij werden stalen van het cellysaat en het supernatant na 
centrifugatie afgenomen. De membraanfractie van de gelyseerde cellen werd geïsoleerd en 
gesolubiliseerd met het detergent Anzergent 3-12 (zie Materiaal en methoden). De niet-
gesolubiliseerde fractie werd door middel van centrifugatie gepelleteerd. Van het bekomen 
supernatant werd een staal afgenomen. Omdat het XcpA fusie-eiwit een C-terminale His6-tag 
bevat, werd gekozen om het met behulp van immobilized metal affinity chromatography 
(IMAC) uit de gesolubiliseerde membraanfractie op te zuiveren (zie Materiaal en methoden). 
Hierbij werd een Co-TALON matrix aangewend.  

Het chromatogram van de zuivering toonde een piek bij de wasstap met 24 mM imidazool 
en twee kleine pieken bij elutie met 100 mM imidazool en 300 mM imidazool (Figuur 3.16). 
De doorloop en fracties die corresponderend met de pieken bij de wasstap en bij elutie met 
100mM imidazool, namelijk fracties 4 en 11, werden via SDS-PAGE en Western blot 
geanalyseerd. Hierbij werden eveneens stalen ingesloten van de stappen die aan de 
zuivering vooraf gingen, namelijk: deze van de celcultuur vóór inductie, de celcultuur na 1u 
inductie, de gelyseerde cellen, het supernatant na centrifugatie bij 15000g en het 
supernatant na solubilisatie gevolgd door centrifugatie bij 100000g. 



  Resultaten 

38 
 

 
Figuur 3.16 | Elutiechromatogram van IMAC zuivering. De gesolubiliseerde membraanfractie werd op de Co-

TALON kolom geladen die geëquilibreerd was met buffer A (50 mM HEPES, 200 mM NaCl, 2% Anzergent 3-12, 

pH 7.4) (a). Na een wasstap met 8% buffer B (50 mM HEPES, 200 mM NaCl, 2% Anzergent 3-12, 300mM 

imidazool, pH 7.4) (b) werd een lineaire gradiënt tot 100% buffer B aangelegd (c). Tijdens de wasstap en elutie 

werden fracties opgevangen (1-19). 

Fractie 4 van de zuivering vertoonde op SDS-PAGE twee bandjes bij het schijnbare 
moleculaire gewicht van het XcpA fusie-eiwit (25 kDa). Het was echter niet duidelijk welk 
bandje met XcpA correspondeerde. In het laantje waar fractie 11 geladen werd, konden 
geen eiwitbandjes waargenomen worden. De Western blot analyse toonde discrete 
eiwitbandjes ter hoogte van 25 kDa voor beide fracties. Opmerkelijk is dat op de Western 
blot een intens bandje net onder 40 kDa kon waargenomen worden bij het staal dat vóór 
inductie werd afgenomen. Dit werd eveneens waargenomen bij het staal van de celcultuur 
na 1u inductie, het staal afgenomen wanneer de cellen gelyseerd werden en voor het 
supernatant na 15000g. Deze kwamen echter niet voor als discrete bandjes. De stalen 
afgenomen van de celcultuur na inductie en het supernatant na solubilisatie en centrifugatie 
bij 100000g vertoonden bovendien geen bandje bij 25 kDa (Figuur 3.17).  
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Figuur 3.17 | Zuivering van het pET-22b(+)_XcpA fusie-eiwit. A) SDS-PAGE analyse van de IMAC zuivering van 

het pET-22b(+)_XcpA fusie-eiwit. Eiwitexpressie in E. coli BL21(DE3) cellen werd geanalyseerd vóór inductie 

(VI) en na 1u inductie (NI) met 1,0 mM IPTG bij 37°C. Stalen werden afgenomen voor: het cellysaat (Lys), het 

supernatant na centrifugatie bij 15000g (SN1), het supernatant na solubilisatie en centrifugatie bij 100000g 

(SN2), de doorloop (D.L.), wasfractie 4 en elutiefractie 11. Het laantje gelabeld met M bevatten MW 

merkereiwitten. B) Western blot analyse corresponderend met de SDS-PAGE.  

Omdat fractie 11 op SDS-PAGE geen zichtbare eiwitbandjes vertoonde, werd dit staal met 
fractie 10 gepooled en geconcentreerd. Hierbij werd een moleculair gewicht cut-off van 10 
kDa aangewend. Het theoretische MW van de PLDC zou minstens tussen 51,9 kDa en 62,6 
kDa liggen waardoor het niet weggefiltreerd wordt (AN Anzergent 3-12 = 55 - 87). Het 
geconcentreerde staal werd geanalyseerd op SDS-PAGE (Figuur 3.18).  

De SDS-PAGE van de geconcentreerde fracties toonde de aanwezigheid van verschillende 
eiwitbandjes. Bij het schijnbare MW van het XcpA fusie-eiwit, 25 kDa, kon echter een 
eiwitbandje waargenomen worden dat intenser was dan de andere. 
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Figuur 3.18| SDS-PAGE analyse voor geconcentreerde elutiefracties 10 en 11. Stalen (15µL, 10µL en 5µL) van 

de geconcentreerde fracties werden tot een eindvolume van 30µL met ladingsbuffer aangelengd. Het laantje 

gelabeld met M bevatten MW merkereiwitten. De witte pijlpunten duiden de bandjes aan die geanalyseerd 

werden met  massaspectrometrie. 

Om na te gaan of het meest intense eiwitbandje bij 25 kDa met het XcpA fusie-eiwit 
correspondeerde, werden deze van de eerste twee laantjes uitgesneden en gepooled. 
Vervolgens werden ze afgegeven voor massaspectrometrische analyse. Hierbij werd met 
behulp van MALDI TOF peptide mass fingerprinting uitgevoerd (Figuur 3.18).  

Het MS-spectrum vertoonde vier intense pieken met massa-tot-lading verhoudingen (m/z) 
van 1046, 1262, 1409 en 1595. De piek van het MS spectrum met een m/z-waarde van 1409 
werd geïdentificeerd als een peptide met de sequentie “Lys-Leu-Ala-Ala-Leu-Glu-His-His-His-
His-His-His”. Dit komt overeen met de C-terminale His6-tag tot aan de HindIII RE-knipplaats 
van de pET-22b(+) vector. De pieken met een m/z-waarde van 1595, 1046 en 1262 werden 
als peptiden afkomstig van het E. coli SlyD proteïne geïdentificeerd. 



 

 

 
Figuur 3.19 | MS-spectrum van het eiwitbandje bij 25 kDa.

werd geïdentificeerd als het peptide van de C

22b(+) plasmide. 

 

spectrum van het eiwitbandje bij 25 kDa. Het bandje met een m/z-waarde van 1409,5857 

werd geïdentificeerd als het peptide van de C-terminale His6-tag tot aan de HindII RE-knipplaats van de pET
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waarde van 1409,5857 

knipplaats van de pET-
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Deel 4: Discussie 

 

4.1. Computeranalyse 

4.1.1. Topologievoorspellingen 

XcpA wordt verondersteld acht putatieve transmembranaire helices te bevatten waarbij 
zowel de N- als de C-terminus in het periplasma gelegen zijn (LaPointe & Taylor, 2000). Geen 
van de topologiepredictieprogramma’s, die aangewend werden voor het afbakenen van het 
cytoplasmatische domein 1, voorspelt echter dat XcpA acht TM α-helices bezit (Figuur 3.1). 
Algemeen zijn er twee onderverdelingen bij de modellen voor de topologievoorspellingen: (i) 
Uniprot en HMMTOP stellen dat XcpA zes TM domeinen omvat waarbij zowel de N- als de C-
terminus zich in het periplasma bevinden en (ii) PHDhtm, Phobius en TMMOD voorspellen 
dat XcpA het binnenste membraan zevenmaal overspant waarbij de N-terminus en C-
terminus respectievelijk in het periplasma en het cytoplasma gelegen zijn. De 
periplasmatische lokalisatie van de C-terminus stemt overeen met eerdere toplogische 
studies aan de hand van fusieconstructen (Strom et al., 1993a). Volgens deze modellen 
zouden beide aspartaatresiduen Asp149 en Asp210 zich in het periplasma situeren. Dit komt 
echter niet overeen met het werkingsmechanisme van XcpA waarbij verondersteld wordt 
dat beide aan de cytoplasmatische zijde van het binnenste membraan gelegen zijn (Bleves et 
al., 1996). Niettegenstaande dat de programma’s PHDhtm, Phobius en TMMOD de C-
terminus in het cytoplasma voorspellen, worden de actieve site residuen hier aan de 
cytoplasmatische zijde van het IM gesitueerd. Bij deze modellen wordt Asp210 op de 
cytoplasmatische loop 3 gesitueerd. Volgens PHDhtm en Phobius wordt Asp149 voorspeld op 
de cytoplasmatische loop 2, tussen TM domeinen 2 en 3, gelegen te zijn. Het model volgens 
TMMOD wijkt hier wat van af omdat het dit residu niet op een cytoplasmatische loop, maar 
aan het einde van de derde TM α-helix voorspelt. 

De kristalstructuur van het homologe eiwit preflagelline peptidase FlaK van M. maripaludis 
toont dat dit enzyme zes TM α-helices bezit. Bij de structuurgebaseerde sequentie-alignering 
van FlaK met XcpA, uitgevoerd door die Hu et al., worden de eerste drie TM α-helices van 
FlaK gelijkaardig afgelijnd als TM α-helices 3, 4 en 5 van XcpA volgens de 
predictieprogramma’s PHDhtm, Phobius en TMMOD (Bijlage 1, pp. 66-67) (Hu et al., 2011). 
Hoewel deze programma’s de C-terminus van XcpA in het cytoplasma voorspellen, lijken ze 
toch de meest waarschijnlijke topologie voor het N-terminale gedeelte van XcpA te bieden. 
Hieruit volgt dat de afbakening van het cytoplasmatische domein 1 volgens deze 
predictieprogramma’s meer waarschijnlijk is dan voor deze bekomen via Uniprot en 
HMMTOP. Het construct dat het best met deze voorspellingen overeenkomt, is XcpAsol39-109. 
Wegens het gelimiteerde tijdsbestek was het echter niet mogelijk om de sequentie van dit 
genfragment te bepalen. Bijgevolg werden expressie en oplosbaarheid niet onderzocht. 
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4.2. Het cytoplasmatische domein 1 

4.2.1. Expressie en oplosbaarheid van XcpAsol34-127 

Zowel de SDS-PAGE van de expressietest als de Western blot analyse voor de cellulaire 
lokalisatie tonen bandjes bij een MW onder 10 kDa (Figuren 3.4 en 3.5). Dit correspondeert 
niet met de theoretische massa van het XcpAsol34-127 fusieproteïne, namelijk 12,1271 kDa. 
Het is mogelijk dat dit fusieconstruct niet stabiel geëxpresseerd wordt waardoor het aan 
intracellulaire proteolyse onderhevig is. Om dit na te gaan zou het gezuiverd moeten 
worden, gevolgd door sequentiebepaling aan de hand van massaspectrometrische analyse. 

De Western blot analyse voor de cellulaire lokalisatie van het pET-22b(+)_XcpAsol34-127 
fusieconstruct suggereert dat dit eiwit niet oplosbaar is (Figuur 3.5). Omdat dit construct 
volgens de topologievoorspelling van Uniprot gemaakt werd, is het mogelijk dat de C-
terminus van dit construct (deels) een TM α-helix omvat (zie 4.1.1. Topologievoorspellingen). 
Hierdoor is het mogelijk dat het construct onoplosbaar is en aggregaten vormt. Deze zouden 
bijgevolg inclusion bodies kunnen vormen die na centrifugatie bij 100000g samen met de 
membraanfractie gepelleteerd worden. Het voorkomen van het construct in inclusion bodies 
zou aangetoond kunnen worden door middel van differentiële centrifugatie in aanwezigheid 
van het detergent Triton X-100. Hierbij worden de oplosbare eiwitten van eventuele 
inclusion bodies gescheiden. Vervolgens kan met behulp van urea de gepelleteerde inclusion 
bodies opgelost worden. Analyse van de verschillende fracties aan de hand van SDS-PAGE en 
Western blot zou tenslotte duidelijkheid moeten bieden of dit construct al dan niet inclusion 
bodies vormt. 

Voor het staal van de membraanfractie in afwezigheid van het reducerend reagens βME 
vertoonde de Western blot analyse extra bandjes bij 25 kDa. Dit suggereert dat 
disulfidebruggen worden gevormd. Omdat deze bij een hoger MW dan het theoretische 
voorkomen, is dit waarschijnlijk het gevolg van intermoleculaire disulfidebrugvorming. Dit is 
mogelijks het gevolg van oxidatie tijdens het manipuleren van de stalen na de cellyse. Het 
signaal voor deze bandjes op de Western blot analyse is echter niet duidelijk 
onderscheidbaar van de achtergrond. Om dit te bevestigen zou het experiment moeten 
herhaald worden. Om in de toekomst het vormen van disulfidebruggen tegen te gaan, 
kunnen reducerende reagentia zoals dithiothreitol of βME aan de buffers worden 
toegevoegd.  

4.2.2. Expressie van XcpAsol39-120 

Bij de analyse van de expressietest voor het pET-15b_XcpAsol39-120 fusie-eiwit op SDS-PAGE 
kon na inductie geen expressie vastgesteld worden (Figuur 3.6). Dit was zowel het geval voor 
beide temperaturen (28°C en 37°C) als voor beide inducerconcentraties (1,0 mM en 0,1 mM 
IPTG). Gezien het theoretische MW van dit construct, 11,146 kDa, is het echter mogelijk dat 
deze in het kleurstof front van de SDS-PAGE gels migreerde. Een meer gevoelige techniek 
zoals Western blot analyse zou kunnen uitwijzen of dit construct al dan niet geëxpresseerd 
wordt. 
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4.2.3. Expressie van domein 1 constructen: algemeen 

Voor zowel pET-22b(+)_XcpAsol34-127 als het pET-15b_XcpAsol39-120 construct kon na analyse op 
SDS-PAGE geen overexpressie vastgesteld worden. Om in de toekomst een hogere 
eiwitopbrengst te bereiken zou expressie van deze constructen in verschillende andere E. 

coli expressiestammen getest kunnen worden. Tevens kunnen bepaalde parameters zoals 
het gebruik van andere media, het tijdstip van inductie, inducerconcentraties en de 
temperatuur gevarieerd worden om betere expressieniveaus te bekomen. 

4.3. Full length XcpA 

4.3.1. Expressie van XcpA 

De analyse van de expressietesten op SDS-PAGE, uitgevoerd voor de pET-22b(+)_XcpA en 
pET-20b(+)_XcpA fusieconstructen gaf geen duidelijke aanwijzing van expressie (Figuren 3.8 
en 3.9). De Western blot analyse van de expressietest voor het pET-22b(+)_XcpA fusie-eiwit 
gaf daarentegen wel evidentie van expressie (Figuur 3.10). Hierbij lijkt het eiwit niet te 
migreren bij het theoretische MW van 33,389 kDa maar bij een schijnbaar moleculair 
gewicht van 25 kDa. Dit werd al eerder beschreven (Bally et al., 1991). De Western blot 
analyse toonde ook een discreet bandje boven 40 kDa voor het staal dat afgenomen werd na 
1u inductie. Door de reducerende omstandigheden waarbij de stalen op SDS-PAGE geladen 
werden, is het onwaarschijnlijk dat dit bandje afkomstig is van het XcpA fusie-eiwit. Door de 
aanwezigheid van het achtergrondsignaal op de blot kan echter niet bepaald worden of dit 
bandje ook voorkomt bij het staal dat na 5u inductie met 1,0 mM IPTG geïnduceerd werd. 
Omdat het pas na inductie lijkt te verschijnen en het Anti-His(C-term)-HRP antilichaam 
specificiteit voor een C-terminale polyhistidine-tag vertoont, is dit bandje waarschijnlijk van 
een contaminerend eiwit met een C-terminale His-tag afkomstig. 

Het fusie-eiwit lijkt het best tot expressie gebracht te worden in de E. coli BL21(DE3) 
expressiestam na 1u inductie met 1,0 mM IPTG bij 37°C (Figuur 3.13). Na 5u inductie lijkt de 
expressie van dit construct af te nemen. Desalniettemin is het mogelijk dat de eiwitexpressie 
vroeger dan 1u na inductie of tussen 1u en 5u na inductie een piek bereikt. Dit zou door een 
nieuwe expressietest onderzocht moeten worden. 

Niettegenstaande dat het xcpA-gen voor zeven codons codeert die zeldzaam zijn voor E.coli, 
kon bij de analyse op SDS-PAGE van de expressietesten voor de E. coli BL21-CodonPlus 
(DE3)-RIL en Rosetta-gami(DE3) stammen geen expressie van het fusie-eiwit waargenomen 
worden (Figuur 3.12). Dit was ook het geval voor de E. coli C43(DE3) expressiestam (Figuur 
3.11). Omdat de expressie-efficiëntie van de verschillende stammen enkel vergeleken werd 
met de E. coli BL21(DE3)-stam na 1u inductie met 0,1 mM IPTG, kan echter niet besloten 
worden dat ze het fusie-eiwit niet kunnen expresseren (Figuur 3.13). Om dit te kunnen 
onderzoeken zouden de expressie voor elke stam, bij elke geteste conditie, herhaald moeten 
worden gevolgd door analyse op SDS-PAGE en Western blot.  

Hoewel de E. coli BL21(DE3) stam de beste expressie-efficiëntie vertoonde, bij de condities 
die onderzocht werden, zouden hogere expressieniveaus voor verdere experimenten 
wenselijk zijn. Om eiwitexpressie in de BL21(DE3) expressiestam nog meer te verbeteren, 
kan het xcpA synthetisch aangemaakt worden waarbij het codongebruik voor de E. coli 
gastheer geoptimaliseerd is. Als alternatief kan ook de expressie in de natieve gastheer P. 

aeruginosa onderzocht worden. Eerdere studies hebben aangetoond dat lagere 
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expressieniveaus van XcpA bekomen worden in afwezigheid van eiwit PilC. Hierbij werd 
gesuggereerd dat XcpA de aanwezigheid van PilC vereist voor optimale stabiliteit of correcte 
membraanlokalisatie. In afwezigheid van PilC zouden enkel kleine fracties van nieuw 
gesynthetiseerd XcpA stabiel in het binnenste membraan verblijven (Koga et al., 1993). Co-
expressie van XcpA met PilC zou dus tot een hogere eiwitopbrengst kunnen leiden. 

4.3.2. Detergentscreen voor solublisatie 

De Western blot analyse van de detergentscreen toonde voor de stalen gesolubiliseerd met 
Fos-Chol-12 en Anzergent 3-12 bandjes bij 25 kDa, het schijnbaar MW van het XcpA 
fusieconstruct (Figuur 3.15). Omdat er bij dit MW ook signaal zichtbaar is voor het staal van 
de celcultuur na inductie, en niet vóór inductie, is dit hoogstwaarschijnlijk afkomstig van het 
eiwit van interesse. Het staal dat met SDS gesolubiliseerd werd vertoont bij dit MW een veel 
intenser bandje dan voor zowel Fos-Chol-12 als Anzergent 3-12. Dit suggereert dat deze 
detergenten het XcpA fusieconstruct niet kwantitatief uit het membraan extraheren. Dit 
experiment zou herhaald moeten worden waarbij verschillende eiwit-tot-detergent 
verhoudingen onderzocht worden. Dit kan een beter beeld bieden over de extractie 
efficiëntie van zowel Fos-Chol-12 en Anzergent 3-12 als de andere detergenten. De lagere 
intensiteit van deze bandjes, vergeleken met het staal gesolubiliseerd met SDS, kan ook het 
gevolg van degradatie zijn (zie verder). 

Zowel de SDS-PAGE als de Western blot analyse toonden voor bijna alle stalen discrete 
bandjes bij 30 kDa en 40 kDa (Figuur 3.15). Het is echter onwaarschijnlijk dat deze van het 
XcpA fusie-eiwit afkomstig zijn omdat: (i) er signaal zichtbaar is bij het staal afgenomen van 
de celcultuur vóór inductie en het pET-22b(+)_XcpA plasmide een lacI/lacO- paar codeert en 
(ii) alle stalen gedenatureerd en gereduceerd werden vooraleer ze op gel te laden. Gezien de 
specificiteit van het antilichaam voor een C-terminale His-tag suggereert dit dat het signaal 
van een contaminerend eiwit met C-terminale His-tag afkomstig zijn. Om de aard van deze 
eiwitbandjes te achterhalen werd een massaspectrometrische analyse uitgevoerd. Enkel 
voor het bandje bij 30 kDa werden peptiden teruggevonden die een significante score 
kregen. Deze werden geïdentificeerd als zijnde afkomstig van het E. coli outer membrane 
protein A. Hieruit mag echter niet geconcludeerd worden dat dit eiwit de mogelijke 
contaminant is aangezien er in dit bandje meerdere eiwitten aanwezig kunnen zijn. Om te 
verifiëren of de bandjes bij 30 kDa en 40 kDa van de E. coli expressiestam afkomstig zijn en 
of ze voor aspecifieke binding zorgen, zou een negatieve controle bij de analyses 
duidelijkheid kunnen bieden. Deze controle zou afkomstig zijn van een celcultuur van niet 
getransformeerde E. coli BL21(DE3) cellen die in dezelfde condities gegroeid werd. 

Het detergent SDS denatureert in principe alle eiwitten en bijgevolg ook alle proteasen. 
Daarenboven extraheert en solubiliseert het normaalgezien alle membraaneiwitten. De 
Western blot analyse toont bandjes bij en net boven 20 kDa voor de stalen gesolubiliseerd 
met LDAO, Fos-Chol-12 en Anzergent 3-12 (Figuur 3.15). Omdat deze niet bij de controle met 
SDS waargenomen worden, zijn ze waarschijnlijk het gevolg van proteolytische afbraak. 
Hierbij zijn de bandjes net boven de 20 kDa enkel zichtbaar bij de stalen waar ook een 
bandje bij 25 kDa waargenomen wordt, namelijk bij de stalen gesolubiliseerd met Fos-Chol-
12 en Anzergent 3-12. Dit suggereert dat ze afkomstig zijn van N-terminale 
degradatieproducten van het XcpA fusieconstruct. Voor het staal dat met LDAO 
gesolubiliseerd werd, was een bandje bij 20 kDa zichtbaar en niet bij het schijnbare MW van 
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XcpA. Hierdoor kan verondersteld worden dat dit het gevolg is van degradatie van de 
eiwitten bij 30 kDa of 40 kDa. Omdat tijdens de procedure een Complete EDTA-free protease 
inhibitor cocktail tablet aan de buffers toegevoegd werd, zou de proteolytische degradatie 
een gevolg kunnen zijn van metalloproteasen of aspartaatproteasen. Dit zou kunnen 
nagegaan worden door EDTA en pepstatin aan de buffers toe te voegen. In de literatuur is 
autoproteolytische activiteit van XcpA of andere TFPPs nog niet beschreven.  

Algemeen is de Western blot analyse van de detergentscreen moeilijk te interpreteren. Het 
herhalen van dit experiment, startend bij een nieuwe transformatie van E. coli BL21(DE3) 
cellen met het pET-22b(+)_XcpA plasmide zou kunnen uitwijzen of de extra bandjes van 
contaminerende eiwitten afkomstig zijn. Als alternatief zouden nieuwe fusieconstructen met 
andere affiniteitstags, zoals een Strep-tag of een FLAG-tag, gegenereerd kunnen worden. 
Voor deze tags zijn ook antilichamen beschikbaar voor Western blot analyse. 

4.3.3. IMAC zuivering van XcpA 

Het elutieprofiel van de IMAC zuivering vertoonde een piek bij de wasstap met 25 mM 
imidazool en twee kleine pieken bij 100 mM en 300 mM imidazool (Figuur 3.16). De Western 
blot analyse van deze zuivering vertoonde voor de fracties die bij deze pieken opgevangen 
werden een eiwitbandje ter hoogte van 25 kDa (Figuur 3.17). Dit geeft een aanwijzing dat 
het XcpA fusie-eiwit opgezuiverd kan worden. Bij de stalen die afgenomen werden voor de 
celcultuur na inductie, het cellysaat, het supernatans na centrifugatie bij 15000g en het 
supernatant na solubilisatie en centrifugatie bij 100000g konden er bij dit MW echter geen 
eiwitbandjes waargenomen worden. Dit kan te wijten zijn aan een te lage eiwitexpressie na 
inductie waardoor het fusieconstruct niet gedetecteerd kan worden. Voor de stalen van het 
cellysaat en na beide centrifugatiestappen kan het eiwit van interesse te veel verdund zijn 
zodat ook hier geen signaal waargenomen kan worden. Na IMAC zuivering zou het 
fusieconstruct uiteindelijk voldoende geconcentreerd zijn zodat detectie via Western blot 
analyse mogelijk wordt. Het voorkomen van het signaal net onder 40 kDa op de Western 
blot analyse is waarschijnlijk niet afkomstig van het fusie-eiwit omdat het (i) niet bij het 
schijnbare MW van het XcpA fusieconstruct voorkomt en (ii) een zeer intens bandje vertoont 
van het staal afgenomen van de celcultuur vóór inductie. Dit is waarschijnlijk afkomstig van 
een contaminerend eiwit met een C-terminale His-tag. De overeenkomstige SDS-PAGE 
analyse vertoont bandjes bij het corresponderende MW (Figuur 3.17). Deze waren echter 
niet intens genoeg om ze via massaspectrometrie te analyseren. Om dit na te gaan zou dit 
experiment herhaald moeten worden. Hierbij kan een negatieve controle ingesloten 
worden, zoals eerder beschreven voor de detergentscreen. 

Het XcpA fusieconstruct lijkt zowel bij de wasstap als bij 100 mM imidazool van de kolom te 
elueren. Dit kan mogelijks het gevolg zijn van verschillende conformaties dat het fusie-eiwit 
aanneemt. Hierdoor is het mogelijk dat de His6-tag niet altijd volledig voor de matrix 
beschikbaar is omdat deze door de detergentmicel verborgen wordt. Bijgevolg bindt het 
fusie-eiwit met minder affiniteit aan de matrix waardoor het in de wasstap van de kolom 
elueert. Om een hogere bindingsaffiniteit voor de matrix te bekomen, kan een nieuw 
fusieconstruct gegenereerd worden met een His10-tag of met een langere linker tussen de 
His6-tag en het eiwit. Er kan ook van een nikkel-bevattende matrix gebruik gemaakt worden. 
Als alternatief kunnen detergenten met een kortere ketenlengte zoals Anzergent 3-10 
aangewend worden voor extractie en solubilisatie.  
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Hoewel het XcpA fusieconstruct met behulp van IMAC opgezuiverd kan worden toont 
analyse op SDS-PAGE aan dat er nog verschillende andere eiwitten in de fracties aanwezig 
zijn (Figuren 3.17 en 3.18). Na het concentreren werd bij 25 kDa, het schijnbare MW van het 
eiwit van interesse, een intens bandje waargenomen. Voor dit eiwitbandje kon met behulp 
van massaspectrometrische analyse een peptide geïdentificeerd worden dat met de N-
terminale His6-tag van het XcpA fusieconstruct correspondeert. De andere peptiden die via 
MS geïdentificeerd werden, komen overeen met het peptidyl-prolyl cis/trans-isomerase 
enzym SlyD van E. coli. Het is al eerder waargenomen dat dit enzym een hardnekkige 
contaminant vormt bij IMAC van recombinante proteïnen in E. coli (Wulfing et al., 1994). Om 
in de toekomst de aanwezigheid van deze contaminant te vermijden kan overgestapt 
worden naar de E. coli NiCo21(DE3) expressiestam. Deze is van de E.coli BL21(DE3) stam 
afgeleid en is zodanig geëngineerd om contaminatie van IMAC fracties zoals SlyD te 
minimaliseren. In deze stam draagt SlyD een C-terminale CBD-tag zodat het via chitine 
affiniteits chromatografie uit de IMAC elutiefracties verwijderd kan worden (Robichon et al., 
2011).  

4.4. Conclusie en perspectieven 

4.4.1. Het cytoplasmatische domein 1 van XcpA 

Om de relevantie van het cytoplasmatische domein 1 bij XcpA te onderzoeken werd gekozen 
om deze als een afzonderlijk, oplosbaar eiwit tot expressie te brengen. Met behulp van 
verschillende predictieprogramma’s werd de membraantopologie van XcpA onderzocht om 
de grenzen van dit domein te bepalen. Hierbij werden algemeen twee modellen voorgesteld 
waarbij XcpA het IM zes- of zevenmaal overspant. In overeenstemming met het 
voorgestelde werkingsmechanisme van XcpA lijkt het tweede model de meest 
waarschijnlijke te zijn, althans voor het N-terminaal gedeelte en de actieve site voor de 
endopeptidaseactiviteit. Om deze modellen experimenteel te valideren werden drie 
constructen gemaakt : XcpAsol34-127, XcpAsol39-120 en XcpAsol39-109.  

Het XcpAsol34-127 construct werd niet als een oplosbaar eiwit geëxpresseerd. Dit is 
waarschijnlijk te wijten aan een verkeerde afbakening van het cytoplasmatische domein 1. 
Hierbij bevat deze waarschijnlijk (gedeeltelijk) een transmembranair domein waardoor het 
aggregeert en voor intracellulaire degradatie vatbaar is.  

Voor verder onderzoek zou de expressie en oplosbaarheid van de twee andere constructen, 
XcpAsol39-120 en XcpAsol39-109, nagegaan moeten worden. Vervolgens kunnen deze, indien 
oplosbaar, met behulp van IMAC en ion exchange chromatography gezuiverd worden. 
Vervolgens kan het gezuiverde construct aangewend worden voor interactiestudies met de 
methyldonor SAM door middel van isothermale titratie calorimetrie. Vervolgens kunnen co-
kristallisatie trials van het construct met SAM ingezet worden. Indien kristallen bekomen 
worden zou de driedimensionele structuur van het cytoplasmatische domein 1 opgehelderd 
kunnen worden aan de hand van X-stralenkristallografie. Hierbij zou uiteindelijk, indien de 
resolutie het toelaat, de identificatie van relevante aminozuurresiduen voor de binding van 
SAM en de methyltransferasereactie mogelijk worden. 
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4.4.2 Full length XcpA 

Het xcpA-gen werd succesvol in de expressievectoren gekloneerd. Heterologe expressie van 
het bekomen construct was het meest optimaal in de E. coli BL21(DE3) expressiestam na 1u 
inductie met 1,0 mM IPTG bij 37°C. Overexpressie van het construct kon echter niet 
bekomen worden. De detergentscreen toonde aan dat Fos-Choline 12 en Anzergent 3-12 het 
XcpA fusie-eiwit uit het binnenste membraan kunnen extraheren en het in oplossing kunnen 
brengen. Massaspectrometrische analyse gaf een aanwijzing dat het fusie-eiwit met behulp 
van IMAC gezuiverd kan worden wanneer het met het detergent Anzergent 3-12 
gesolubiliseerd werd. 

Niettegenstaande dat XcpA geëxpresseerd, geëxtraheerd en opgelost kan worden zou 
optimalisatie van deze stappen wenselijk zijn om hogere eiwitopbrengsten te bekomen. In 
de toekomst zal het construct eerst door middel van size exclusion chromatography verder 
gezuiverd moeten worden. Wanneer XcpA voldoende zuiver is, kan via natieve gel 
elektroforese en multiangle light scattering nagegaan worden of het eiwit als monomeer of 
oligomeer voorkomt. Daarnaast kan het ook aangewend worden voor structuurbepaling via 
X-stralen kristallografie of interactiestudies met de methyldonor SAM en andere 
componenten van het T2SS.  
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Deel 5: Materiaal en methoden 

 

In silico topologievoorspellingen. De topologievoorspelling van XcpA werd op de Uniprot 
server (accessienummer: P22610) en aan de hand van verschillende predictieprogramma’s 
nagegaan (Tabel 5.1). Hierbij werd de sequentie in FASTA formaat of als éénlettercode in de 
webservers van deze programma’s ingevoerd. 

Tabel 5.1 | Predictieprogramma’s gebruikt voor de topologievoorspelling van XcpA. 

Predictieprogramma Site webserver Referenties 

PHDhtm http://www.predictprotein.org/ (Rost, 1996) 

HMMTOP http://www.enzim.hu/hmmtop/ (Tusnady et al., 1998) 

(Tusnady et al., 2001) 

Phobius http://phobius.sbc.su.se/ (Kall et al., 2005) 

TMMOD http://liao.cis.udel.edu/ (Kahsay et al., 2005) 

Computeranalyse voor het codongebruik bij XcpA. De nucleotidesequentie van XcpA (NCBI 
Referentie sequentie: NC_002516.2) werd als éénlettercode in de Rare Codon Calculator 
webserver (http://nihserver.mbi.ucla.edu/RACC/) ingevoerd. 

Aanmaken van elektrocompetente cellen. E. coli DH5α, BL21(DE3) en C42(DE3) cellen 
werden al schuddend (200 rpm, 37°C) in steriele condities opgegroeid. Wanneer de 
celcultuur een optische densiteit bij λ=600 (OD600) tussen 0,5 en 1,0 (SmartSpec 3000, Bio-
Rad) bereikte, werden de cellen door centrifugatie (4000 rpm, 4°C) geoogst. De bekomen 
celpellet werd tweemaal gewassen door hersuspenderen en centrifugatie in steriel ijskoud 
water. Uiteindelijk werden de cellen in steriel 10% (v/v) glycerol geresuspendeerd, 
gealiquoteerd en ingevroren bij -80°C. Het uitgebreide protocol is in bijlage terug te vinden 
(Bijlage 2, p. 68). 

Transformatie van de elektrocompetente cellen. Elektrocompetente cellen werden met de 
kloneringsproducten getransformeerd door elektroporatie bij 2.5 kV (E. coli Pulser, Bio-Rad). 
Het gedetailleerde protocol is in bijlage uitgeschreven (Bijlage 3, p. 69). 

Bacteriële stammen, vectoren en groeicondities. De bacteriële stammen en vectoren die in 
deze studie werden gebruikt, staan respectievelijk in tabellen 5.2 en 5.4 opgelijst. Alle 
stammen werden in Luria-Bertani (LB) medium of op LB agar bij 37°C gegroeid tenzij anders 
gespecificeerd. Voor selectie en behoud van de plasmiden werd het medium of agar 
gesupplementeerd met de volgende antibiotica, bij de geïndiceerde concentraties (in 
µg/mL): carbenicilline, 20; kanamycine, 50 en chlooramphenicol, 20.  
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Klonering van XcpA en XcpA-domein 1 constructen. Voor het kloneren van de verschillende 
constructen (Tabel 5.4) werd het genomisch DNA van Pseudomonas aeruginosa PAO1 (stam 
LMG 12228) aangewend. Het gDNA werd met behulp van illustra bacteria genomicPrep Mini 
Spin Kit (GE Healthcare) opgezuiverd. De primers die voor de klonering van de constructen 
werden gebruikt, staan opgelijst in tabel 5.3. Hierbij werd het Easy-A High-Fidelity PCR 
Cloning enzyme (Agilent) gebruikt voor de amplificatie (Bijlage 4, p. 70). De PCR-producten 
werden volgens de handleiding van de fabrikant in de PCRII-TOPO vector gekloneerd 
(Invitrogen). E. coli DH5α cellen werden vervolgens met de resulterende klonerings-
producten getransformeerd. Nadien werden ze op selectief LB-agar, gesupplementeerd met 
5-bromo-4-chloro-indolyl-β-D-galactopyranoside (X-gal), uitgeplaat en overnacht gegroeid bij 
37°C. Aan de hand van de blauw/wit screening werden kolonies voor opname van de vector 
met insert geselecteerd. Witte kolonies werden opgepikt, in selectief LB-medium opgegroeid 
en parallel onderworpen aan kolonie PCR (Bijlage 5, p. 71). Hierbij werden dezelfde primers 
voor het kloneren en het Vent DNA Polymerase (New England BioLabs) aangewend. Het 
plasmide DNA van positieve kolonies werd met behulp van de innuPREP Plasmid Mini Kit 
(Analytikjena) opgezuiverd. Nadien werd een restrictiedigest op deze plasmiden uitgevoerd. 
De gebruikte restrictie-enzymen (New England BioLabs) zijn opgelijst in tabel 5.3. Aan het 
reactiemengsel werd alkaline phosphatase, Calf Intestinal (CIP) (New England BioLabs) 
toegevoegd. Ligatie van de resulterende restrictieproducten in de expressievectoren werd 
bekomen met behulp van het T4 DNA ligase (New England BioLabs) (Tabel 5.3). 
Elektrocompetente E. coli DH5α-cellen werden uiteindelijk met het ligatiemengsel 
getransformeerd, uitgeplaat en overnacht gegroeid. Positief geselecteerde kolonies werden 
opgepikt en gegroeid, waarbij er gelijktijdig een een koloniePCR werd uitgevoerd. Het 
plasmide DNA van positieve kolonies werd met de innuPREP Plasmid Mini Kit (Analytikjena) 
opgezuiverd en voor de sequentiebepaling van de regio tussen de T7 promotor en T7 
terminator aan Andy Vierstraete (Departement voor biologie, Ugent) afgegeven. De primers 
hiervoor zijn opgelijst in tabel 5.3. 

De reactiemengsels van de PCR-reacties, restrictiedigests en ligatiereacties werden telkens 
gescheiden aan de hand van een elektroforese met 1% agarose gel in combinatie met 
GelRed (Biotium, Hayward, VSA). Visualisatie van de agarosegels gebeurde met BioDoc-It 
imaging system (UVP, LLC). Voor verdere toepassingen werden DNA bandjes 
corresponderend met het theoretisch moleculaire gewicht uitgesneden en vervolgens met 
behulp van de innuPREP DOUBLEpure Kit (AnalytikJena) opgezuiverd. 
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Tabel 5.2 | Bacteriële stammen gebruikt in deze studie. 

Stammen Genotype/Relevante karakteristieken Bron 

P. aeruginosa   

PAO1 Wild-type LMG Collectie 

E. coli   

DH5α F-, Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 

hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1 
Invitrogen 

BL21(DE3) F-, ompT, gal, dcm, hsdS(rB
- mB

-), λ(DE3) Novagen 

C43(DE3) F-, ompT, gal, dcm, hsdS(rB
- mB

-), λ(DE3) Lucigen 

BL21-CodonPlus (DE3)-
RIL 

F-, ompT, gal, dcm, hsdS(rB
- mB

-), λ(DE3), TetR 
endA, Hte [argU, ileY, leuW, CamR] 

Stratagene 

Rosetta-gami(DE3)b Δ( ara–leu)7697, ΔlacX74, ΔphoA, PvuII, phoR, 
araD139, ahpC, galE, galK, rpsL,(DE3) F'[lac

+, 
lacI

q
 pro], gor522::Tn10, trxB, pRARE2 (CamR, 

KanR, StrR, TetR) 

Novagen 

a: AmpR, KanR, CamR, StrR, TetR representeren antibioticum resistentiegenen voor ampiciline 
en kanamycine, chlooramphenicol, streptomycine en tetracycline respectievelijk. 
b: deze stam werd enkel geselecteerd voor het chlooramphenicol resistentiegen-bevattende 
plasmide dat codeert voor de tRNAs. 
 
Tabel 5.3 | Primers gebruikt voor plasmideconstructie. 

Primer Primersequentie (5’ -> 3’)a RE-site 

XcpAWT Fw. ATATCATATGCCCCTCCTCGACTAC 

 

NdeI 

Rev. ATATAAGCTTTTTGAATCCGGCGAATTGCAGATAG HindIII 

XcpAsol34-127 Fw. CATATGCATCGCCTGCCGAAGATG NdeI 

Rev. AAGCTTGCCGAAATGCCAGGCG HindIII 

XcpAsol39-120 Fw. CATATGATGGAGCGCAACTGGAAGGC NdeI 

Rev. GGATCCTTATCAGCCGGAAAGCAGCG 

 

BamHI 

XcpAsol39-109 Fw. CATATGATGGAGCGCAACTGGAAGGC NdeI 

Rev. GGATCCTTATCAGGGGTAGCGTTTGCCG BamHI 

T7 promotor TAATACGACTCACTATAGGG - 

T7 terminator GCTAGTTATTGCTCAGCGG - 

a: Restrictiesites zijn onderlijnd. 
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Tabel 5.4 | Plasmiden gebruikt in deze studie. 

Plasmide Relevante karakteristiekena Bron 

pCRII-TOPO AmpR, KanR, LacZα, origin = pUC, TOPO TA kloneringsvector 
Invitrogen 

pTOPO-XcpA pCRII-TOPO vector waarin het xcpAWT-amplicon werd 
gekloneerd 

Deze studie 

pTOPO-XcpAsol39-120 pCRII-TOPO vector die de sequentie voor aminozuren 39 tot 
en met 124 van het xcpAWT-gen bevat 

Deze studie 

pTOPO-XcpAsol39-109 pCRII-TOPO vector die de sequentie voor aminozuren 39 tot 
en met 109 van het xcpAWT-gen bevat 

Deze studie 

pGEM-T Easy PT7, AmpR, LacZα, origin = pUC, hoge kopij kloneringsvector 
Promega 

pGEM- XcpAsol34-127 pGEM-T Easy vector die de sequentie voor aminozuren 34 
tot en met 127 van het xcpAWT-gen bevat 

Deze 
studieb 

pET-22b(+) PT7, AmpR, lacI, origin = pBR322, pelB, C-term. His6 tag 
Novagen 

pET-20b(+) PT7, AmpR, origin = pBR322, pelB, C-term. His6 tag 
Novagen 

pET-15b PT7, AmpR, lacI, origin = pBR322, N-term. His6 tag 
Novagen 

pET-22b(+)_XcpA NdeI/HindIII 870 bp DNA fragment dat codeert voor het 
xcpAWT-gen gekloneerd in de pET-22b(+) vector, in-frame 
met de C-term. His6 tag 

Deze studie 

pET-20b(+)_XcpA NdeI/HindIII 870 bp DNA fragment dat codeert voor het 
xcpAWT-gen gekloneerd in de pET-20b(+) vector, in-frame 
met de C-term. His6 tag 

Deze studie 

pET22-XcpAsol34-127 NdeI/HindIII 282 bp DNA fragment dat codeert voor 
aminozuren 37 tot en met 127 van het xcpAWT-gen 
gekloneerd in de pET-22b(+) vector, in-frame met de C-
term. His6 tag 

Deze 
studieb 

pET15_XcpAsol39-120 NdeI/BamHI 243 bp DNA fragment dat codeert voor 
aminozuren 39 tot en met 120 van het xcpAWT-gen 
gekloneerd in de pET-15b vector, in-frame met de N-term. 
His6 tag 

Deze studie 

pET15_XcpAsol39-109 NdeI/BamHI 210 bp DNA fragment dat codeert voor 
aminozuren 39 tot en met 109 van het xcpAWT-gen 
gekloneerd in de pET-15b vector, in-frame met de N-term. 
His6 tag 

Deze studie 

a: AmpR, KanR representeren antibioticum resistentiegenen voor ampiciline en kanamycine, 
respectievelijk. b: uitgevoerd door Drs. Wouter Van Putte. 
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Expressie van XcpA en XcpA-domein 1 constructen. Getransformeerde cellen werden 
overnacht, al schuddend, in selectief LB-medium gegroeid (200 rpm, 37°C). Vervolgens werd 
zesmaal 10 mL selectief LB-medium geïnoculeerd met 1 mL precultuur. Hiervan werden drie 
culturen bij 28°C en drie bij 37°C gegroeid. Voor elk van deze culturen diende één als 
controle waarbij de OD600 gemeten werd. Wanneer deze een waarde tussen 0,6 en 1 
bereikte werd één van de twee met 0,1 mM en de andere met 1 mM isopropyl-β-D-1-
thiogalactopyranoside (IPTG) (Duchefa Biochemie B.V., Haarlem, Nederland) geïnduceerd. 
Om de expressie-efficiëntie vast te stellen werd van de geïnduceerde culturen na 1u, 4u en 
5u, 1 mL afgenomen. Tenslotte werd ook overnacht van elke cultuur 1 mL afgenomen. Bij de 
staalname werd telkens de OD600 gemeten. De stalen werden na afname direct 
gecentrifugeerd (14000rpm, 4°C). Het supernatans werd verwijderd en de celpellet werd bij  
-20°C gestockeerd. Na ontdooien werd het in (OD*100)µL gedestilleerd water heropgelost. 
De efficiëntie van overexpressie werd vervolgens aan de hand van SDS-PAGE nagegaan, 
gevolgd door Coomassiekleuring en/of Western immunoblot analyse. Een meer gedailleerd 
protocol wordt in bijlage weergegeven (Bijlage 6, p. 72). 

Cellyse en membraanisolatie. Na overexpressie werden de cellen via centrifugatie (15 min, 
15000g, 4°C) gepelleteerd. Het supernatans werd afgegoten en de celpellet werd overnacht 
bij -80°C gestockeerd. De pellet werd ontdooid en in buffer (50 mM HEPES, 200 mM NaCl, 
pH 7,4) opgelost. Lysozyme (Sigma-Aldrich) (1 µg/ml), Complete EDTA-free protease 
inhibitor cocktail tablet (Roche Diagnostics) (1 per 50mL) en Benzonase endonuclease 
(Merck) (1µL/50 mL) werden hieraan toegevoegd. Het mengsel werd voor 1u, met behulp 
van de Revolver 360° Sample Mixer (LabSource), geïncubeerd. Vervolgens werden de cellen 
opengebroken door sonicatie (Digital Sonifier Model S-250D, Branson), drie maal 2 min (30% 
amplitude, 1 sec aan, 1 sec uit). De niet-opengebroken cellen werden door centrifugatie 
(tweemaal 15 min, 15000g) verwijderd. Om de membraanfractie te pelleteren werd het 
supernatans in een nieuwe tube overgebracht en gecentrifugeerd (tweemaal 1u, 100000g, 
4°C). Hierbij werd het supernatans iedere maal verwijderd. De membraanpellet werd 
vervolgens, met behulp van een magnetisch roerstaafje, in buffer (50 mM HEPES, 200 mM 
NaCl, pH 7.4) heropgelost. Gedurende de gehele procedure werden de stalen bij 4°C of op ijs 
gehouden. Alle buffers werden gefilterd met een 0,22µm membraan (Milipore). Alle 
cenrifugatiestappen werden uitgevoerd gebruik makend van de Avanti J-30I (Beckman 
Coulter) centrifuge. De JA-10 en JA-30.50Ti rotors (Beckman Coulter) werden gebruikt voor 
centrifugatie bij 15000g en 100000g respectievelijk. 

Detergentscreening voor solubilisatie van XcpA. De geïsoleerde membraanfractie werd 
geresuspendeerd in buffer (50 mM HEPES, 200 mM NaCl, pH 7.4) en gefiltreerd met een 0.20 
µM filter (Millipore). Vervolgens werd de heropgeloste membraanfractie in 1,5 mL 
polyallomer snap-on cap tubes (Beckman Coulter) gealiquoteerd. Hieraan werden 
verschillende detergenten, opgelost in buffer (50 mM HEPES, 200 mM NaCl, pH 7.4) 
toegevoegd (Tabel 5.5). De finale concentratie van de detergenten bedroeg tussen 5 en 10 
maal de CMC. Met behulp van de Revolver 360° Sample Mixer (LabSource) werden de stalen 
1u bij kamertemperatuur geïncubeerd. Uiteindelijk werden ze gedurende 1u gecentrifugeerd 
bij 100000g (4°C) gebruik makend van de Adapter, Ultem (Beckman Coulter) voor de JA-
30.50Ti rotor. Het supernatans werd naar nieuwe epjes overgebracht en de stalen werden 
geanalyseerd via SDS-PAGE gevolgd door Coomassiekleuring en/of Western immunoblot. 
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Tabel 5.5 | Detergenten gebruikt voor membraansolubilisatie. 

Detergent MW (g/mol) CMC (mM) AN Type 

Fos-Choline-12 351,5 1,5 54 zwitterionisch 

DDM 510,6 0,17 78-149 niet ionisch 

LDAO 229,4 1-2 76 zwitterionisch 

CHAPS 614,9 8 10 zwitterionisch 

Anzergent 3-12 335,5 2,8 55-87 zwitterionisch 

SDS 288,4 7-10 62 ionisch 

Zuivering van XcpA. Aan de geresuspendeerde membraanfractie werd Anzergent 3-12, 
opgelost in buffer (50 mM HEPES, 200 mM NaCl, pH 7.4) toegevoegd. De finale concentratie 
van het detergent bedroeg 5 tot 10 maal de CMC (Tabel 5.5). Dit mengsel werd met behulp 
van een magnetisch roerstaafje gedurende 2u bij 4°C gehomogeniseerd. Vervolgens werd de 
onopgeloste membraanfractie neergeslagen via centrifugatie bij 100000g gedurende 1u 
(4°C) gebruik makend van de JA-30.50Ti rotor. Het supernatans werd met een 0.20 µM filter 
(Millipore) gefiltreerd en op een TALON metal affinitykolom (Clontech) geladen. De kolom 
werd vervolgens met buffer A (50 mM HEPES, 200 mM NaCl, 2% Anzergent 3-12, pH 7.4) 
gewassen, gevolgd door een wasstap met 8% buffer B (50 mM HEPES, 200 mM NaCl, 2% 
Anzergent 3-12, 300 mM imidazool, pH 7.4). Nadien werd het eiwit geëlueerd met een 
lineaire gradiënt van 8% tot 100% buffer B. Piekfracties werden geanalyseerd op SDS-PAGE 
gevolgd door Coomassiekleuring en Western blot. Fracties van een elutiepiek waarbij een 
eiwitbandje te zien was op de Western blot analyse, corresponderend met het verwachte 
moleculaire gewicht, werden gepooled en geconcentreerd met een Vivaspin 500, 10,000 
MCWO, PES (Sartorius). Het staal werd via SDS-PAGE gescheiden en het bandje ter hoogte 
van het verwachte moleculaire gewicht werd uitgesneden en voor massaspectrometrische 
analyse meegegeven aan Drs. Yurong Wen. 

Testen van oplosbaarheid van het XcpA sol34-127 construct. E. coli BL21(DE3) getransformeerd 
met het pET-22b(+)_XcpAsol34-127 plasmide werden opgegroeid bij 37°C. De cellen werden 
geïnduceerd met 1,0 mM IPTG wanneer een OD600 tussen 0,6 en 0,8 bekomen werd. Na 5u 
inductie werden de cellen via centrifugatie (10 min, 10000g, 4°C) gepelleteerd. Het 
supernatans werd afgenomen en de celpellet overnacht bij -80°C gestockeerd. Vervolgens 
werd de pellet ontdooid en in buffer (50 mM NaPO4, 250 mM NaCl, 10% glycerol, pH 7,4) 
heropgelost. Lysozyme (Sigma-Aldrich) (1 µg/ml), Complete EDTA-free protease inhibitor 
cocktail tablet (Roche Diagnostics) (1 per 50mL) en Benzonase endonuclease (Merck) 
(1µL/50 mL) werden hieraan toegevoegd. Het mengsel werd gedurende 1u, met behulp van 
de Revolver 360° Sample Mixer (LabSource), geïncubeerd. Vervolgens werden de cellen door 
sonicatie opengebroken (Digital Sonifier Model S-250D, Branson), driemaal 3 min (30% 
amplitude, 1 sec aan, 2 sec uit). De niet-opengebroken cellen werden door centrifugatie 
(tweemaal 15 min, 15000g, 4°C) gepelleteerd. Het supernatans werd in een verse tube 
overgebracht en 1u gecentrifugeerd (100000g, 4°C) om de membraanfractie neer te slaan. 
Het supernatans werd afgenomen. De membraanfractie werd vervolgens met een 0.20 µM 
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filter (Millipore) gefilterd. Vóór inductie en na 5u inductie werd een staal van de celcultuur 
afgenomen. De cellen werden via centrifugatie (14000 rpm, 4°C) gepelleteerd en het 
supernatans werd verwijderd. De celpellets werden overnacht bij -20°C gestockeerd. 
Gedurende de gehele procedure werden de stalen bij 4°C of op ijs gehouden. Alle buffers 
werden met een 0,22µm membraan (Milipore) gefilterd. Alle centrifugatiestappen werden 
uitgevoerd gebruik makend van de Avanti J-30I (Beckman Coulter) centrifuge. De JA-10 en 
JA-30.50Ti rotors (Beckman Coulter) werden gebruikt voor centrifugatie bij 10000g en 
100000g respectievelijk. 

SDS-polyacrylamide gelelektroforese. Bacteriële cellen, membraanfracties of proteïnen 
werden in sample buffer (2% SDS, 0,025% bromophenol blauw, 20% glycerol, 5% β-
Mercaptoethanol, 62,5 mM Tris-HCL, pH 6,8) gesuspendeerd en voor 10 min opgekookt bij 
95°C. De stalen werden vervolgens in de bufferkamer die Tris/Glycine/SDS buffer (Bio-Rad) 
bevat op 15% SDS-PAGE gels (30%/0,8% acrylamide/bis-acrylamide) geladen. Scheiding van 
de proteïnen gebeurde bij 140-160 V. De proteïnen werden met Coomassie brilliant blue R-
250 gekleurd. Ontkleuring van de gels gebeurde met 50% (v/v) methanol, 10% (v/v) 
azijnzuur. Een meer gedetailleerd protocol wordt in bijlage gegeven (Bijlage 7, pp. 73-74). 

Western immunoblot analyse. De proteïnen op SDS-PAGE gels werden door Western 
blotting naar een Hybond ECL Nitrocellulose membraan (GE Healthcare, UK) in proteïne 
transfer buffer (PTB) (25 mM Tris, 192 mM glycine, 20% methanol, pH 8,3) getransfereerd. 
De nitrocellulose membranen werden vervolgens in een fosfaat-gebufferde zoutoplossing 
(PBS) (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2,0 mM KH2PO4, pH 7,4) gewassen en in 
een 5% blockingbuffer (BB) (5% nonfat dry milk in PBS) geblokkeerd. Na wassen in PBST 
(0,1% Tween20 in PBS) werden de membranen met het Anti-His(C-term)-HRP antilichaam 
(Invitrogen)n 1:5000 maal verdund in 1% BBT (1% nonfat dry milk in PBST), geïncubeerd. De 
blots werden ontwikkeld met Pierce ECL Western Blotting Substrate (Thermo scientific) en 
peroxidase activiteit werd gedetecteerd met chemilimuniscentie. Een volledig protocol kan 
teruggevonden worden in bijlage (Bijlage 8, pp. 75-76). 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Structuurgebaseerde multiple sequentiealignering 
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Figuur overgenomen uit referentie (Hu et al., 2011) 
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Bijlage 2: Protocol aanmaak elektrocompetente cellen 
 

1. Overnacht, al schuddend (200 rpm), een precultuur van cellen die geschikt zijn voor 
 elektroporatie-experimenten laten opgroeien bij 37°C 

2. Inoculeer 200 mL LB-medium (10 g bactotrypton/L; 5 g NaCl/L; 5 g gist extract/L) met 
 2 mL van de precultuur 

3. Cellen laten groeien bij 37°C, al schuddend (200 rpm) tot ze hun exponentiële fase 
 bereikt hebben (OD600 tussen 0,5 en 1,0) 

4. Koel de cellen op ijs gedurende 15 à 30 minuten 

5. Centrifugeer bij 4°C gedurende 5 minuten bij 400 rpm in steriele buizen 

6. Giet het supernatans voorzichtig af (steriel) 

7. Resuspendeer de celpellet in 200 mL koud steriel water 

8. Centrifugeer bij 4°C gedurende 5 minuten bij 400 rpm in steriele buizen 

9. Giet het supernatans voorzichtig af (steriel) 

10. Resuspendeer de celpellet in 100 mL koud steriel water 

11. Centrifugeer bij 4°C gedurende 5 minuten bij 400 rpm in steriele buizen 

12. Giet het supernatans voorzichtig af (steriel) 

13. Resuspendeer de celpellet in 4 mL 10% glycerol 

14. Aliquoteer 60 µL in microcentrifuge tubes  

15. Stockeer bij -80°C of gebruik voor elektroporatie 
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Bijlage 3: Transformatie van expressieconstruct 
 

1. Zet op voorhand een fles vers LB medium (of SOC medium) bij 37°C 

2. Houdt de DNA-oplossing, de elektrocompetente cellen en een elektroporatiecuvet op 
 ijs 

3. Voeg 1 tot 5µL van DNA-oplossing (1mg/mL) aan de celcultuur toe en resuspendeer 
 door op en neer te pipetteren 

4. Breng de suspensie over in het elektroporatiecuvet 

5. Elektroporeer bij 2,5 kV; 25 µF en 200 Ohm 

6. Resuspendeer de cellen, na de puls (zo snel mogelijk) in 1mL LB medium (of SOC) 

7. Transfereer de celsuspensie naar een rondbodem falcon en incubeer 1 uur bij 37°C 
 (voortdurend schudden, 200rmp) 

8. Plaat 20 tot 100µL van de celcultuur uit op LB-platen gesupplementeerd met 
 antibiotica corresponderend met antibioticummerker op de vector (let op: sommige 
 bacteriële stammen dragen meerdere plasmiden met verschillende 
 antibioticummerkers). Incubeer overnacht bij 37°C 
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Bijlage 4: PCR-reactieprogramma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap  Temp (°C) t (min) 

Activatie polymerase  95 2 

30 cycli 

Denaturatie 95 1 

Annealing Tm -5°C 1 

Extensie 72 1 

Finale extensie  72 7 

Hold  4  

 

  

Easy A polymerase 

 Volume (µL) 

dH2O 

10x buffer 

dNTPs 

DNA template 

Fwd primer 

Rev primer 

Polymerase 

41.2 

5 

0.4 

1 

1 

1 

0.4 

Totaal: 50 
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Bijlage 5: KoloniePCR 
 
 
1. Zet op voorhand een fles vers LB medium bij 37°C 

2. Bereid een mastermix voor het aantal te screenen kolonies (neem eventueel 1 reactie 
 in overmaat) 

3. Giet per te screenen kolonie 20 mL warm LB medium in een tube en voeg 
 antibioticum toe tot de geïndiceerde eindconcentraties bekomen worden (in µg/mL: 
 carbenicilline, 20; kanamycine, 50 en chlooramphenicol, 20) 

4. Pik een kolonie op met behulp van een steriele pipettip en hersuspendeer de cellen 
 in 50 µL dH2O in een microcentrifugetube. Breng vervolgens de pipettip over in een 
 tube met selectief medium en laat, al schuddend, incuberen bij 37°C 

5. Verhit de gesuspendeerde cellen in de microcentrifuge tubes bij 95°C voor 5 min 

6. Neem 5µL van de gesuspendeerde cellen en voeg toe aan de mastermix 

7. Pas het temperatuur- en tijdsprofiel aan en doorloop het programma 

8. Analyseer de stalen aan de hand van 1% agarose gel electroforese 

9. Zuiver het plasmide DNA van de gegroeide kolonies op, corresponderend met deze 
 waarvoor amplificatie bevestigd werd door de kolonie PCR 

Reactiemengsel voor PCR: 

 

Vent DNA polymerase mastermix (1 reactie) 

 Volume (µL) 

dNTPs 0,25 

Fwd primer 0,5 

Rv primer 0,5 

Vent DNA polymerase 0,1 

10x Buffer 2,5 

celcultuur 5 

dH2O 16,15 

Eindvolume 25 

 
Agarose gel (1%) analyse: 

Samenstelling agarosegel: 

- Laemli 
- 150 mL GelRed™ (Biotium, Hayward VSA) 
- 4,5 g agarose (analytical) 
- 4 mL 10x TBE buffer 
- 225 mL water  
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Bijlage 6: Expressietest 
 

1. Pik, met een steriele pipetpunt, een kolonie op en breng deze over in 50mL selectief 

 LB- medium. Laat overnacht, al schuddend (200rpm), incuberen bij 37°C  

2. Verdeel, afhankelijk van het aantal condities (temperatuur, inducerconcentratie, 

 medium…), 10 mL selectief LB-medium in tubes. Neem voor elke temperatuur die 

 getest moet worden 1 tube extra, deze zal als controle dienen 

3. Breng 1 mL van de precultuur over in de tubes met selectief medium 

4. Controleer OD600 van de controle bij elke temperatuur. Wanneer deze 0,6 (of iets 

 meer) bevat, induceer de corresponderende celculturen met de gewenste 

 inducerconcentratie (Let op: na toevoegen van de precultuur bevatten deze 11 mL 

 medium). Neem tevens 1 mL van de controle af en noteer de OD600. Centrifugeer 

 deze voor 5 min bij 14000g, verwijder het supernatans en stockeer de celpellet bij 

 -20°C 

5. Neem na 1u/2u/3u/…/ON 1 mL staal van de geïnduceerde celculturen af, meet de 

 OD600 en noteer deze. Centrifugeer de stalen voor 5 min bij 14000g, verwijder het 

 supernatans en stockeer bij -20°C 

6. Voeg (OD*100) µL dH2O toe aan de celpellets en resuspendeer  

7. Neem 5µL van de heropgeloste cellen en laadt deze op SDS-PAGE voor analyse 
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Bijlage 7: SDS-PAGE 
 

Lijst benodigdheden 

- Laemli 

o Dilute 5ml stacking buffer to 50ml with water 

o Dissolve 1g SDS, 10ml glycerol and 10mg bromophenolblue in diluted buffer 

in a final of 46ml 

o 250µL Laemli + 22µL β-mercapto-ethanol 

- Coomassie staining solution (0,2% w/v) 

o 2g Coomassie R in 400ml H2O 

o 500 ml MeOH 

o 100ml glacial acetic acid 

- Destain solution 

o 400ml MeOH 

o 100ml acetic acid 

o 500ml H2O 

- Running gelbuffer 

o 0.75M Tris/HCl pH 8.3 (90.86g Tris/L) 

- Stacking gelbuffer 

o 1.25M Tris/HCl pH 6.8 (73.73g Tris/300ml) 

- 20% SDS 

- APS 

o Dissolve 1.6g APS in 20 ml H2O 

o Aliquot in 400µL fractions and store at -20°C (freezer next to 37°C room) 

- TEMED 

- 30%/0.8% Acrylamide/Bis-acrylamide 

- Water 

- 2-butanol 

 

Samenstelling SDS-PAGE 

- 15% Resolving gel 

o 10mL 30%/0.8% Acrylamide/Bis-acrylamide 

o 10mL Running buffer 

o 100µL 20% SDS 

o 200µL APS 

o 10µL TEMED 
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- 10% Stacking gel 

o 3mL 30%/0.8% Acrylamide/Bis-acrylamide 

o 1,5Ml Stacking buffer 

o 10,5Ml water 

o 75µL 20% SDS 

o 7,5µL TEMED  

 

Werkwijze SDS-PAGE 

- Gieten van Resolving gel 

- Afdekken met 2-butanol en laten drogen 

- Afnemen 2-butanol 

- Gieten van Stacking gel 

- Kammetjes aanbrengen 

- Opkoken staal in 1:1 verdunning met laemli 

- Running buffer = 1xTGS (Tris-Glycine-SDS) 

- Lopen gel bij max. 150V 

- Kleuren gel met Coomassie staining 

- Ontkleuren met Destain 
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Bijlage 8: Western blot 
 

Buffers: 

- Protein transfer buffer PTB (1L) 
o 25 mM Tris  3.03 g 
o 192 mM glycine 14.4 g 
o 20% MeOH  200 mL 

- PBS buffer (1L) 
o NaCl   8 g 
o KCl   0.2 g 
o Na2HPO4  1.44 g 
o KH2PO4  0.24 g 

 This should be pH 7.4 

- PBST buffer (250 mL) 
o PBS + 0.1% Tween20 

- Blocking buffer x % BB (50 mL) 
o PBS with x % nonfat dry milk 

- X % BBT buffer ( 10 mL) 
o X % BB + 0.1 % Tween20 

 

Elektroblotting: 

- Rinse Hybond ECL membrane in dH2O 

- Hybond ECL membrane 5’ in PTB 

- Rinse SDS-PAGE 5’ PTB 

- Wet 6x Whatmann papers (nicely cut) in PTB 

- On negative side (black) one puts successively: wet sponge, 3 x Whatmannpaper, gel 

(without stacking), ECL membrane, 3x Whatmann paper, sponge. Make sure there 

are no air bubbles between the gel and membrane. You can use a pipet. Close with 

positive side (white/red) 

- Run blot (in PTB). Beware of the polarity! Blot of 1h @ 100V, 4h@ 40V or overnight 

@ 20V (on ice). Keep the sample cooled: use cooled PTB and ice element! 

 

Blocking: 

- Rinse membrane in PBS buffer 

- Overnight blocking in 5% BB buffer at 4°C (or 4h at 20°C) 
 Remark: always incubate with protein up. Only 1 blot per bucket 
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Immunodetection: 

- Wash membrane: 3 x 20” in PBST, 1 x 5’ in PBST and 1 x 5” in PBST 

- Incubate membrane in 6 mL 1% BBT with 4 µL antibody (with HRP) for 1h at RT 

- Wash membrane in new bucket: 3 x 20” in PBST, 1 x 5’ in PBST, 1 x 10’ in PBST 

- Mix 0.5 mL of ECL reagents 1 and 2 

- Put membrane on Saran foil ( protein up) and remove excess of wash solution 

- Add ECL mixture 

- Make envelope with Saran ( protein up) 
- Mark orientation 

- Place film on blot and incubate 30 sec upto 30 min 

- Develop film: developing (until black), fixation (until clear), H2O 

 


