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Titel van het proefschrift: 

The structure of Escherichia coli respiratory complex I 

Curriculum vitae 

Het vermogen om energie uit de omgeving op te vangenen en te gebruiken voor 

cellulaire processen, is van fundamenteel belang voor het leven. Heterotrofe 

organismen, waaronder de mens, verbruiken voedingsstoffen om adenosinetrifosfaat 

(ATP) te synthetiseren, de belangrijkste energiemunteenheid van de cel. Het meest 

effectieve proces om dit te bereiken is de cellulaire ademhaling waarin 

macromoleculen zoals vetten, eiwitten en suikers worden afgebroken tot 

eenvoudigere moleculen met de gelijktijdige afgifte van energie. Deze energie wordt 

geconserveerd als een elektrochemische gradiënt. In aërobe organismen, waaronder 

de mens en veel bacteriën, wordt het grootste deel van het ATP gesynthetiseerd door 

de elektronentransportketen die bestaat uit een reeks enzymen die zich in het 

binnenste mitochondriale membraan van eukaryoten of het cytoplasmatische 

membraan van bacteriën bevinden. 

 

Ademhalingscomplex I (Complex I) is het eerste onderdeel van de 

elektronentransportketen en creëert 40% van de proton-aandrijfkracht voor de 

synthese van ATP tijdens cellulaire ademhaling. Het is een multi-subeenheid 

membraaneiwitcomplex dat NADH-oxidatie en ubiquinonreductie reversibel koppelt 

aan protontranslocatie tegenin de transmembraanpotentiaal. Het mechanisme van 

deze unieke moleculaire motor werkt met bijna 100% efficiëntie maar hoe deze 

moleculaire motor exact werkt houdt wetenschappers al meer dan 30 jaar voor een 

raadsel. 

 

Complex I van Escherichia coli is een van de best functioneel gekarakteriseerde 

complexen, maar de volledige structuur ervan bleef onbekend, wat verdere studies 

van het enzymkoppelingsmechanisme belemmerde. Enerzijds is E. coli-complex I zeer 

fragiel wat de zuivering van de intacte vorm moeilijk maakt, en dit op zijn beurt 

structurele studies belemmerde. Anderzijds hebben eerdere studies de hoge 

flexibiliteit ervan aangetoond waardoor, historisch gezien, structurele analyse nog 

uitdagender werd. 

 

In het kader van dit proefschrift heb ik een nieuwe, eenvoudige methode ontwikkeld 

voor expressie en zuivering van E. coli-complex I in zijn intacte vorm. Deze nieuwe 

methode maakt het mogelijk om een katalytisch actief eiwit te verkrijgen in 

omstandigheden die compatibel zijn met structurele studies met behulp van single 

particle cryogene elektronenmicroscopie. Vervolgens heb ik de structuur van het 

intacte mesofiele bacteriële complex I tot een hoge resolutie opgelost en aangetoond 

dat er een zeer dynamische verbinding tussen de perifere- en membraandomeinen 

bestaat. De perifere domeinassemblage wordt gestabiliseerd door unieke terminale 

extensies en een insertielus. De membraandomeinstructuur onthult nieuwe 

dynamische kenmerken. De ongebruikelijke conformatie van het geconserveerde 

interface tussen de perifere en de membraandomeinen suggereert dat het gezuiverde 

complex een ontkoppelde conformatie aanneemt. Gezien de beperkingen, opgelegd 

door de structurele gegevens, stellen we een nieuw eenvoudig hypothetisch 

koppelingsmechanisme van de moleculaire machine voor. 
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Piotr Kolata studeerde Molecular Biotechnology 
and Technical Biochemistry aan de Lodz 

University of Technology in Polen. Hij deed zijn 
masterscriptie met de titel "Molecular effects 
of a novel mutation in Rab33b associated with 
a muscular disease" aan de Lille 1 University – 
Science and Technology in Frankrijk. In 2016 
startte hij zijn doctoraat in het laboratorium 
van Rouslan Efremov aan het VIB Center for 
Structural Biology/VUB Structural Biology 

Brussels. In zijn werk maakte hij gebruikt van 
single-particle elektronen cryogene 
microscopie (cryo-EM) om de moleculaire basis 
van energieconversie in cellen te bestuderen. 
Tijdens zijn promotie begeleidde hij twee 
masterthesisstudenten en een Erasmus-stagiair. 
Piotr gaf presentaties op internationale 
conferenties en de CryoEM school van Belgian 

Biophysical Society. De resultaten van zijn 
promotieonderzoek werden gepubliceerd in het 

eLife-tijdschrift. 
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