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Bacteria encode several protein secretion systems for translocation of substrates across the 

membranes. In Gram-negatives there are eight known protein secretion systems that fulfil this task, 

and named as type I-VIII. Of these, type VIII secretion system is responsible for formation of curli 

fibers, which are implicated in biofilm formation and host-bacterial cell interactions. Curli fibers are 

made up of the major subunit, CsgA and a minor subunit, CsgB. An outer membrane protein secretion 

channel, CsgG, translocates curli subunits across the outer membrane with the help of two accessory 

proteins, CsgE and CsgF. In general, the protein translocation is an energy consuming process. Given 

that the CsgG channel is present in the outer membrane (devoid of ATP or PMF), it is presently 

unclear how this occurs in curli biogenesis. Therefore in this Ph. D project, we wanted to determine a 

high resolution structure of CsgG to shed light on its secretion mechanism and investigate the role of 

CsgE in modulating curli fiber formation. 

In first instance we set out to find the nature of the substrates, which can be transported in CsgG 

dependent manner. To investigate whether extensive foreign sequences can be accepted as substrate 

and if so, whether there are any conformational restrictions for translocation. For this we fused 

different proteins onto the C-terminus of CsgA and investigated their CsgG - dependent secretion. The 

protein secretion was found to be conformation and size dependent. Although, large unfolded protein 

such as ERD10, could be efficiently secreted, folded proteins with a transverse diameter exceeding ~ 

2.5 nm blocked the CsgG channel.  

CsgA contains five imperfect repeats (R1-R5) which form its amyloid core, as well as a N-terminal 22 

(N22) residue signal that is believed to target it to CsgG pore. CsgA is secreted in unfolded state and 

given its amyloidogenic nature, it is expected to need a periplasmic factor to prevent pre-mature 

polymerization and to keep it in a transportation competent state. The periplasmic accessory protein 

CsgE is a candidate to fulfil both the stabilization and targeting functions. Indeed, CsgE has been 

shown to inhibit CsgA fiber formation in vitro and was found to be the specificity factor for CsgG 

mediated secretion. To prevent pre-mature fiber formation, we expected CsgE to be able to shield the 

amyloidogenic repeats from interacting with each other. To investigate CsgE-CsgA interaction we 

used a peptide based screen. This showed for the first time that CsgA has multiple binding sites for 

CsgE. CsgE binding occurs in all CsgA repeats and thus may stabilize unfolded conformation of CsgA 

by shielding these regions.  
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In the last part of the project, we determined structures of two forms of CsgG, a soluble form, 

“CsgGC1S” and its membrane inserted form, “CsgG”. The monomeric structures of each form differ 

in secondary structure of the transmembrane regions. CsgG traverses the bilayer using a composite 36 

stranded β-barrel formed by four strands from each monomer. In CsgGC1S, the corresponding regions 

are disordered, a conformation that is believed to represent the prepore from of the protein. In addition 

to this transmembrane region, CsgG contains a large periplasmic domain that encloses a cavity of 

uniform diameter. These two regions are separated by a constriction of 10 Å in  diameter. This 

constriction is made up of three stacked rings of residues Phe56, Asn55 and Tyr51. The crystal 

structure and single channel recordings shows that CsgG forms an ungated channel, although presence 

of CsgE led to current blockage. We believe that the curli subunit translocation occurs through an 

entropy driven mechanism. This needs to be validated in future by single channel recordings or 

reconstituted channel experiments. 
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Bacteriën drukken meerdere eiwitsecretiesystemen uit voor de translocatie van substraten over hun 

membranen. In Gram-negatieve bacteriën vervullen acht gekende eiwitsecretiesystemen, aangeduid als 

type I-VIII, deze taak. Van deze secretiesystemen is het type VIII verantwoordelijk voor de vorming 

van curlivezels, welke betrokken zijn bij biofilmvorming en de interacties tussen bacteriën en hun 

gastheer. Deze curlivezels bestaan vooral uit CsgA, de voornaamste bouwsteen, en in mindere mate uit 

CsgB. Een eiwitsecretiekanaal in het buitenmembraan, CsgG genaamd, zorgt voor het transport van de 

curlibouwstenen doorheen het buitenmembraan. Het krijgt hierbij de hulp van twee bijbehorende 

eiwitten, CsgE en CsgF. Algemeen gezien is het transport van eiwitten een energieverslindend proces. 

Aangezien het CsgG kanaal aanwezig is in het buitenmembraan (waar er een afwezigheid is van ATP 

en PMF), is het tot op heden onduidelijk wat in het geval van curlibiogenese de energiebron voor 

transport is. In dit doctoraatsproject wilden we daarom de atomaire structuur van CsgG in hoge 

resolutie bepalen om een mogelijk mechanisme te ontrafelen, en wilden we de rol van CsgE 

onderzoeken in het regelen van de curlivorming. 

In eerste instantie trachtten we te achterhalen wat de aard van de substraten is die getransporteerd 

kunnen worden op een CsgG-afhankelijke manier. Wij wilden onderzoeken of extensieve “vreemde” 

sequenties ook als substraat aanvaard kunnen worden en indien zo, of er conformationele beperkingen 

zijn aan het transport van heterologe sequenties. Hiervoor fuseerden we verschillende eiwitten aan de 

C-terminus van CsgA en onderzochten hun CsgG-afhankelijke secretie. Dit leidde tot de bevinding dat 

de grootte van de gevouwen conformatie van het fusie-eiwit de limiterende factor was.  Hoewel grote 

ontvouwen eiwitten, zoals ERD10, efficiënt gesecreteerd konden worden, blokkeerden gevouwen 

eiwitten met een doorsnede van meer dan 2.5 nm het CsgG-kanaal. 

CsgA bevat naast vijf imperfecte herhalingen (R1-R5) die het amyloïde hart vormen van het eiwit, ook 

22 N-terminale residus (N22), welke verondersteld worden de signaalsequentie te zijn voor gericht 

transport naar de CsgG-porie. CsgA wordt gesecreteerd in een ontvouwen toestand en gezien zijn 

amyloïdogene aard, wordt verwacht dat er een periplasmatische factor nodig is om premature 

polymerisatie te voorkomen en CsgA in een transportcompetente toestand te houden. Het 

periplasmatische helpereiwit CsgE is een kandidaat om zowel de stabiliserende rol als de rol van 

gericht transport te vervullen. Het is inderdaad reeds aangetoond dat CsgE de vezelvorming van CsgA 

in vitro kan inhiberen en dat het een specificiteitsfactor is voor CsgG-gemediëerd transport. We 

verwachten dat CsgE in staat is om de amyloïde herhalingen van CsgA af te schermen en te 

voorkomen dat ze met elkaar interageren, om zo premature vezelvorming tegen te gaan. Om de CsgE-

CsgA interacties te onderzoeken gebruikten we een peptide-gebaseerde test. Dit toonde voor de eerste 

keer dat CsgA meerdere bindingsplaatsen heeft voor CsgE. CsgE-binding gebeurt in alle CsgA 
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herhalingen en kan dus zo de ontvouwen conformatie van CsgA stabiliseren door deze gebieden af te 

schermen. 

 

In het laatste deel van dit project hebben we de structuur bepaald van twee vormen van CsgG, een 

oplosbare vorm “CsgGC1S” en de vorm die in het membraan geïnsereerd is, “CsgG”. De monomere 

structuren van elke vorm verschillen in de secundaire structuur van de transmembranaire gebieden. 

CsgG doorkruist de bilayer door gebruik te maken van een β-barrel bestaande uit 36 strands en 

gevormd door vier strands van elke monomeer. In CsgGC1S zijn de overeenstemmende gebieden 

ongeorderd en we vermoeden dat deze conformatie de pre-porie vorm van het eiwit is. Naast deze 

membraanregio bevat CsgG een groot periplasmatisch domein dat een holte van uniforme diameter 

omsluit. Deze twee gebieden worden van elkaar gescheiden door een samentrekking van 10 Å in 

diameter. Deze versmalling bestaat uit drie op elkaar gestapelde ringen afkomstig van de aminozuren 

Phe56, Asn55 and Tyr51. De kristalstructuur en transportopnames door het enkelvoudig CsgG-kanaal 

tonen dat CsgG een openstaand kanaal is, hoewel de aanwezigheid van CsgE de stroom blokkeert. Wij 

geloven dat het transport van de curlisubeenheden gebeurt door een mechanisme gedreven door 

entropie. Het is nodig dat dit model in de toekomst gevalideerd wordt door opname van de stroom 

door enkelvoudige CsgG kanalen of door experimenten waarbij het kanaal gereconstrueerd wordt. 

 


