
Summary 

Chromosomal Toxin-Antitoxin (TA) modules, which are involved in bacterial stress 

response and persistence cell formation, are small operons that encode for two 

proteins: a “toxin” that interferes with translation or transcription and an “antitoxin” 

that neutralizes the toxin and protects the cell from its destructive activity. Although 

there are several unrelated families of TA modules in terms of amino acid sequence 

and activity, all TA modules operate under a similar principle: a pronounced 

difference in life-time between the stable, long-lived toxin and the labile, short-lived 

antitoxin. Upon exposure to stress (e.g. antibiotics or nutritional stress), the modules 

are activated by proteolytic degradation of the antitoxin, releasing the toxin. The 

targets of TA toxins can vary and include mRNA, elongation factor Tu, the ribosome 

or DNA gyrase, all part of the transcription/translation machinery. 

The PhD research focused on the structural and biophysical studies on mazEF-type 

TA modules from Staphylococcus aureus (SamazEF) and Escherichia coli 

(EcmazEF). My research aims to elucidate regulatory mechanisms at the level of 

transcription and protein activities. Although there is quite a bit of in vivo data 

available on mazEF modules, very little is known about their mechanisms of action at 

the molecular level. No quantitative data are available on the MazE-MazF interactions 

nor on the MazE-DNA interactions. Little is known about the enzymatic reaction 

mechanism of the MazF toxins towards mRNA. 

The biochemical activities of TA toxins typically lead to cell death upon 

overexpression and wild type TA toxins can only be expressed in presence of their 

cognate antitoxin. They are difficult to obtain in large quantities needed for structural 

studies. So far, production of MazF of suitable quality and quantity for structural 

studies required a mutation that abrogates its RNAse activity. To overcome this 

limitation, we designed a purification procedure that allows separating MazF from 

MazE without compromising protein quality and function. This resulted in the 

production of active (RNA cleaving) protein from both the E. coli and S. aureus 

modules. 

For the E. coli mazEF module, I focused on transcription regulation: the EcMazE acts 

as transcription factor, binding and negatively auto-regulating its own mazEF 

promoter. This was studied using a combination of NMR, SAXS, ITC and EMSA 



experiments. I found that transcription is regulated through a mechanism of 

conditional co-operativity and I provided its thermodynamic and structural basis.  

For the less studied SaMazEF system, its RNase activity was studied in detail. The 

structure of SaMazF in its free form was determined using a combination of X-ray 

crystallography, NMR spectroscopy and SAXS. This led to the identification of a 

conserved mode of loop dynamics in the MazF/CcdB superfamily that is of direct 

relevance to substrate and antitoxin binding. The crystal structure of SaMazF was also 

determined in complex with a substrate mimic deoxy-RNA fragment, leading to new 

insights into its mechanism of action and basis for substrate specificity. The SaMazF 

ribonuclease activity could be modulated by nanobodies (Nbs). Crystal structures of 

SaMazF in complex with several such Nbs were determined, revealing partial overlap 

between the Nb-binding sites and the RNA-binding site. Thermodynamics of the 

SaMazF-RNA and SaMazF-Nbs interactions and their competition provide useful 

information for the future design of inhibitors of SaMazF that can be developed into 

anti-persistence drugs. 

 



 

Samenvatting 

Chromosomale toxine-antitoxine (TA) modules zijn kleine operons betrokken in 

bacteriële stress response en persistentie die coderen voor twee eiwitten: een “toxine” 

dat interfereert met transcriptie of translatie en een “antitoxine” dat de werking van 

het toxine reguleert en neutraliseert. Er bestaat een reeks van evolutionair onverwante 

TA families, die echter allen hun werking baseren op enkele gemeenschappelijke 

principes. Het belangrijkste hiervan is het verschil in levensduur tussen toxine (lang) 

en antitoxine (kort) en de specifieke proteolytische afbraak van het antitoxine op basis 

van stress signalen. Het doelwit van het toxine is afhankelijk van de TA familie maar 

vormt meestal een onderdeel van de transcriptie of translatie machinerie. 

Mijn doctoraatsonderzoek behelst structurele en moleculair-biofysische studies van de 

eiwitten gecodeerd in de mazEF modules van Staphylococcus aureus (SamazEF) en 

Escherichia coli (EcmazEF). Het onderzoek heeft als doel hierin de 

regulatiemechanismen te ontrafelen die werken op het niveau van transcriptie en van 

eiwit activiteit. Ondanks de grote hoeveelheid in vivo data die er over mazEF modules 

voorhanden is, blijft onze kennis aangaande de werkings- en regulatiemechanismen 

op het moleculair niveau beperkt. Kwantitatieve data aangaande de interactie tussen 

MazE en MazF of MazE en zijn operator zijn schaars. Dit is ook het geval voor het 

enzymatisch reactiemechanisme van MazF eiwitten. 

Over-expressie van TA toxines leidt meestal tot celdood. Wild type TA toxines 

kunnen daarom meestal enkel tot over-expressie worden gebracht in aanwezigheid 

van het corresponderende antitoxine. Daarom is het moeilijk om aan voldoende grote 

hoeveelheden toxine te raken geschikt voor structurele studies. Om deze beperking te 

omzeilen heb ik een procedure op punt gesteld waarbij actief toxine wordt bereid uit 

het MazE-MazF antitoxin-toxin complex via een specifiek 

ontvouwings/hervouwingsprotocol, en dit zowel voor het E. coli als het S. aureus 

module. 

Voor de E. coli mazEF module heb ik mij verder toegespitst op transcriptie regulatie. 

EcMazE is een transcriptiefactor die instaat voor negatieve autoregulatie van de 

mazEF promotor. Dit werd bestudeerd met een combinatie van NMR, SAXS, ITC en 

EMSA experimenten. Hierbij vond ik dat transcriptie van het E. coli mazEF operon 

wordt gereguleerd via een mechanisme van conditionele co-operativiteit en legde ik 

de thermodynamische en structurele basis van dit fenomeen bloot. 



Het SamazEF systeem is tot nu toe minder goed bestudeerd. Hier werd de RNase 

activiteit van het SaMazF toxine in meer detail bekeken. De structuur van SaMazF in 

zijn vrije vorm werd bepaald via een combinatie van kristallografie, NMR 

spectroscopie en SAXS. Dit leidde to de identificatie van een geconserveerde modus 

van loop dynamica in de MazF/CcdB superfamilie die relevant is voor de binding van 

substraat en antitoxine. De kristalstructuur van SaMazF werd ook bepaald in complex 

met een subtraat mimic, hetwelke leidde tot nieuwe inzichten in het 

reactiemechanisme en de substraat specificiteit. De RNase activiteit van SaMazF kon 

verder worden gemoduleerd met nanobodies (Nbs). Kristalstructuren van SaMazF in 

complex met een aantal van deze nanobodies tonen een partiële overlap met de 

subtraatbindingssite aan. De thermodynamica van de SaMazF-RNA en SaMazF-Nbs 

interacties levert nieuwe informatie op die nuttig zal zijn bij de toekomstige design 

van inhibitoren van SaMazF die mogelijk verder kunnen worden ontwikkeld tot anti-

persistentie drugs. 



 


