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chapter 9 

Het onderzoek in dit proefschrift richt 
zich op verschillende aspecten van het 
metabolisme van Lactococcus lactis, gezien 
vanuit een biologisch en technologisch 
perspectief. Deze bacterie is een van de 
oudste gedomesticeerde bacteriesoorten 
en de selectie van stammen gedurende 
duizenden jaren heeft geresulteerd in een 
hoge genetische diversiteit. Het door de 
mens ontwikkelde melkfermentatie proces 
gaat terug tot de nieuwe steentijd. Het 
melkfermentatie proces leidde in de loop 
der jaren tot een voortdurende selectie 
van stammen om de organoleptische 
eigenschappen van de fermentatiepro-
ducten te verbeteren. L. lactis heeft zich 
in de loop van de tijd aangepast van een 
plantenmilieu naar een zuivelmilieu. Het 
verlies of het inactiveren van plantniche-
specifieke genen wordt beschouwd als 
bewijs van deze aanpassing.

Het werk dat in dit proefschrift wordt 
gepresenteerd, richt zich voornamelijk op 
L. lactis en zijn rol in de smaakvorming, 

met in het bijzonder aandacht voor de 
ontwikkeling van biosensoren om speci-
fieke verbindingen te detecteren. Het aan-
vankelijke onderzoek bracht me echter ook 
bij andere onderzoeksvragen die ik wilde 
beantwoorden. Daarom is dit proefschrift 
onderverdeeld in twee verschillende delen. 
Het eerste deel (Hoofdstukken 2, 3, 4 & 
5) bespreekt de ontwikkeling van L. lactis 
biosensoren voor de detectie van verbindin-
gen die direct of indirect smaakvorming bij 
zuivelfermentaties bevorderen. Het tweede 
deel bespreekt de resultaten van mijn an-
dere onderzoeksvragen die mijn interesse 
en nieuwsgierigheid hebben gewekt. Dit 
tweede deel omvat verschillende onderwer-
pen. In dit tweede deel komt mijn interesse 
voor bacteriën als afzonderlijke cellen 
die essentiële processen uitvoeren zoals 
celdeling aanbod (Hoofdstuk 6) alsmede, 
als populaties van afzonderlijke soorten 
die voedingsstoffen op een heterogene 
manier importeren (Hoofdstuk 7) en als 
leden van een gemengde cel populatie 
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voedingsmiddelenindustrie, is hun kwan-
tificering in complexe voedingsmatrices 
een tijdrovende bezigheid. De kwanti-
ficering van deze verbindingen vereist 
protocollen voor monstervoorbereiding 
en analytische technieken voor chemische 
analyse (bv. vloeistofchromatografie en 
gaschromatografie). We hebben op fluo-
rescentie gebaseerde L. lactis-biosensoren 
ontwikkeld voor een snellere detectie van 
diacetyl en acetaldehyde (Hoofdstuk 
2). Onze resultaten suggereren dat deze 
biosensoren kunnen worden toegepast 
om de aanwezigheid van diacetyl snel 
semi-kwantitatief te detecteren. Deze bio-
sensoren zijn instrumenten die mogelijk 
kunnen worden toegepast bij de screening 
en optimalisatie van LAB-stammen die 
de smaakmoleculen diacetyl en acetal-
dehyde kunnen produceren.

Smaakvorming door melkzuurbacteriën 
is ook indirect gekoppeld aan smaakbevor-
derende moleculen zoals aminozuren (Kie-
ronczyk et al., 2003). Zo wordt de moutige 
of chocoladeachtige smaak in melk en kaas 
verklaard door de omzetting van vertakte 
aminozuren (leucine, isoleucine, valine) 
naar hun overeenkomstige α-ketozuren, 
met name de verbinding 3-methylbutanal 
wordt in hoge mate geproduceerd bij deze 
omzetting (Ayad et al., 2001). Op basis 
van deze kennis wilden we de productie 
en uitscheiding van aminozuren in L. 
lactis verbeteren door een biosensor te 
combineren met een bepaald type mi-

die interactie kunnen hebben met andere 
soorten (Hoofdstuk 8).

Deel I. Ontwikkeling van 
bacteriële biosensoren om 
smaakbevorderende stoffen 
te detecteren
De relevante rol die L. lactis speelt in de 
voedingsmiddelenindustrie houdt verband 
met smaakvorming en de productie van 
melkzuur, wat bijdraagt   aan het conser-
veren van  voedingsproducten. De lange 
onderzoeksgeschiedenis naar deze bacterie, 
L. lactis, heeft er toe geleid dat deze bacte-
rie een rolmodel is geworden binnen de 
familie van de melkzuurbacteriën (LAB) 
die voor genetische manipulatie wordt 
ingebruikt (McAuliffe, 2018).

Naast de productie van melkzuur, pro-
duceert LAB organische zuren, acetalde-
hyde, diacetyl, acetoïne, waterstofperoxide 
en bacteriocines (Todorov, 2009). Onder 
bepaalde groeiomstandigheden zet LAB 
pyruvaat om in verschillende smaaksto-
ffen zoals acetaldehyde en diacetyl. Een 
lekkere smaak en een aantrekkelijke geur 
van zuivelproducten zijn eigenschappen 
die de keuze van de consument beïn-
vloeden. De zuivelindustrie wil aan deze 
consumentbehoeften voldoen en dus richt 
zuivelonderzoek naar L. lactis zich in het 
bijzonder op de productie van smaak- en 
geurstoffen tijdens fermentatieprocessen.

Ondanks de relevantie van diacetyl en 
acetaldehyde als smaakstoffen voor de 
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sing van de microdruppeltechnologie bij 
de verbetering van LAB-stammen en de 
secretie van gewenste smaakbevorderende 
moleculen. Ten derde suggereert de be-
vinding dat sommige L. lactis van nature 
aminozuren afscheiden en dat deze verbin-
dingen, naast peptiden, ook een rol zouden 
kunnen spelen in de interactie tussen 
bacteriële soorten van gemengde culturen. 
Bovendien zijn wij van mening dat onze 
geselecteerde wildtype-stammen, met een 
hoog rendement aan aminozuurproductie, 
kandidaten zijn om deel te nemen aan de 
ontwikkeling van microbiële consortia 
voor het verkrijgen van gefermenteerd 
voedsel. Bijvoorbeeld door de groei van 
andere microben in een consortium te 
stimuleren. Ten vierde is uitscheiding 
van metabolieten door bacteriën vanuit 
biologisch oogpunt een slecht begrepen 
fenomeen. Het overloopmetabolisme, d.w.z. 
de secretie van verbindingen die in cellen 
in overmaat aanwezig zijn, is aangegeven 
als het biologische fundament van de 
aminozuursecretie (Krämer, 1994). Meta-
boliete flux-analyses van de uitgescheiden 
metabolieten door bacteriën ondersteu-
nen de overloopmetabolismetheorie voor 
aminozuursecretie niet (Pinu et al., 2018). 
Daarom blijft deze fundamentele vraag 
onbeantwoord en zou het een interessant 
gebied zijn voor aanvullend onderzoek. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de genomische 
sequentiebepaling van wildtype amino-
zuur overproducerende L. lactis-stammen. 

crodruppeltechnologie (Hoofdstuk 4). 
Ten eerste hebben we gebruik gemaakt 
van de auxotrofe aard van L. lactis voor 
verschillende aminozuren om een   groene 
fluorescerende cel te construeren die de 
peptidetransportsystemen mist en dus 
volledig afhankelijk is van de opname van 
verschillende essentiële aminozuren. Ten 
tweede zijn microdruppeltechnologieën 
een krachtige strategie geworden om de 
productie van uitgescheiden metabolieten 
te verbeteren en om de screening en selectie 
van duizenden cellen mogelijk te maken 
wanneer deze technologie word gecom-
bineerd met high-throughput-methoden.

Hoewel de bijdrage aan smaakvorming 
tijdens fermentaties de basis is van ons 
werk in de Hoofdstukken 4 & 5, hebben 
onze resultaten een impact op verschi-
llende toepassingsgebieden. Ten eerste 
zijn aminozuren in bulk hoeveelheden 
biochemisch betrokken bij processen 
op het gebied van voeding, chemie en 
farmaceutica, en daarom is het relevant 
om bacteriestammen te verkrijgen die 
specifieke aminozuren overproduceren. We 
ontdekten dat sommige L. lactis-stammen 
(bijvoorbeeld WW4, NCDO176) van nature 
verschillende aminozuren afscheiden 
en mutanten verkregen die sommige 
aminozuren, met name glutaminezuur, 
overproduceerden. Ten tweede levert de 
selectie van aminozuur overproducenten 
door middel van een op agarose gebaseerde 
druppelstrategie het bewijs voor de toepas-
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rexpressie van het usp45-gen op de groei, 
het fenotype en de celdeling van L. lactis. 
Onze bevindingen suggereren dat Usp45 
een essentieel peptidoglycaanhydrolase 
is, noodzakelijk voor een goede celdeling, 
een functie die in overeenstemming is 
met de bevindingen verkregen in andere 
onderzoeken naar Usp45-homologen bij 
andere Gram-positieve bacteriën. Boven-
dien, door de groeiomstandigheden te 
analyseren die de activering van de usp45-
promoter veroorzaken, ontdekten we dat 
deze promoter sterk wordt geactiveerd 
door galactose. Aangezien we hetzelfde 
galactose-effect hebben waargenomen op 
de promotor van acmA, dat codeert voor 
het belangrijkste autolysine in L. lactis, 
denken we dat galactose de Usp45-activiteit 
beïnvloedt op een vergelijkbare manier 
als eerder gerapporteerd voor AcmA.

Aminozuur-auxotrofieën van L. lactis 
zijn waarschijnlijk ontstaan   vanwege 
het adaptieve vermogen om aminozuur-
biosynthetische routes te verliezen en 
door gebruik te maken van een efficiënt 
proteolyse-systeem om de caseïne-mo-
leculen, die in grote hoeveelheden in 
melk aanwezig zijn, af te breken om zo 
essentiële aminozuren te verkrijgen. Door 
de expressie van zowel transporters met 
lage als hoge affiniteit van het kostbare 
aminozuur methionine in de auxotrofe 
bacterie L. lactis te bestuderen, ontdekten 
we dat de transporter met hoge affiniteit 
heterogeen tot expressie komt bij lage 

Genomische analyses die producent en 
niet-producenten vergelijken, kunnen 
interessante bevindingen opleveren. In 
Hoofdstuk 4 lokaliseren we bijvoorbeeld 
mutaties die de overproductie van ami-
nozuren door IPLA838-mutanten zouden 
kunnen verklaren.

Deel II. Een weergave van 
bacteriën op het niveau van 
eencelligen, het niveau van 
celcultuur met identieke 
cellen en het niveau van 
celcultuur met gemengde 
soorten cellen 
L. lactis wordt al decennia lang veel ge-
bruikt als cel fabriek voor de expressie 
van heterologe eiwitten die relevant zijn 
voor farmaceutische en nutraceutische 
doeleinden. Op basis van dit veelvuldige 
gebruik als cel fabriek voor de expressie 
van heterologe eiwitten rapporteerden 
eerdere studies dat het Usp45-eiwit het 
belangrijkste door L. lactis geproduceerde 
eiwit is. Sindsdien is het signaalpeptide 
(SP) van Usp45 veel gebruikt in technische 
strategieën om gewenste eiwitten mee te 
maken. Vanuit biotechnologisch oogpunt 
zijn de usp45-promotor en SP van Usp45 
succesvol ingezet, maar de biologische 
functie van Usp45 bleef onbekend ondanks 
meer dan 25 jaar onderzoek. In Hoofdstuk 
6 hebben we opnieuw onderzoek gedaan 
naar deze onbeantwoorde vraag en laten 
we het effect zien van inactivatie en ove-
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populatie van gemengde soorten. Gedre-
ven door het feit dat fermentaties met 
gemengde culturen, omgevingen zijn waar 
microben bacteriële interacties tot stand 
brengen om metabolieten uit te wisselen, 
wilden we oorspronkelijk onderzoeken of 
L. lactis via quorum sensing interacties 
met andere Gram-positieve bacteriën op 
kolonieniveau aanging. We selecteer-
den Bacillus subtilis en Staphylococcus 
epidermidis als Gram-positieve bacteriën 
en beoordeelden de interactie tussen L. 
lactis en deze twee bacteriën. Onverwacht 
was een interactie tussen S. epidermidis 
en B. subtilis duidelijk zichtbaar voor het 
blote oog. De interactie bestond uit ge-
deeltelijke afbraak van de S. epidermidis 
en de beweeglijkheid van B. subtilis-cellen 
naar de S. epidermidis-kolonie. Door deze 
waarneming raakten we geïnteresseerd 
in het afleiden van de mechanismen die 
bij deze interactie betrokken zijn en het 
onderzoeken van de biologische impli-
caties ervan. We ontdekten dat de eerste 
reactie van B. subtilis de productie is van 
chlorotetain om S. epidermidis gedeeltelijk 
af te breken op kolonieniveau. Vervolgens 
ontstaat een subpopulatie van beweeglijke 
cellen van B. subtilis. Opmerkelijk is dat 
deze subpopulatie naar de overgebleven 
S. epidermidis-kolonie beweegt en deze 
inkapselt. We veronderstelden dat deze 
aanval en reactie van respectievelijk B. 
subtilis en S. epidermidis, die lijkt op ande-
re natuurconflicten, zoals die bij dieren, 

methionine concentraties (Hoofdstuk 
7). We ontdekten een opmerkelijk geval 
van fenotypische heterogeniteit op lange 
termijn in L. lactis. Wanneer methionine 
beperkt aanwezig is, ontstaan   er twee 
isogene subpopulaties die afhankelijk 
zijn van verschillende methioninetrans-
porters om de groei te ondersteunen: één 
subpopulatie is het meest afhankelijk 
van de transporter met hoge affiniteit en 
een andere subpopulatie op is het meest 
afhankelijk van de transporter met lage 
affiniteit. De fenotypische heterogeni-
teit is zeer stabiel en wordt al tientallen 
generaties lang overgebracht, waardoor 
heterogeniteit zelfs op kolonieniveau 
zichtbaar wordt. We laten zien dat de feno-
typische heterogeniteit op lange termijn 
het gevolg is van een T-box riboswitch in 
het promotorgebied van de transporter 
met hoge affiniteit. Voor zover wij weten, 
is dit het eerste geval van regulering op 
RNA-niveau dat leidt tot fenotypische 
heterogeniteit. We veronderstellen dat de 
T-box-regeling die aan sommige van deze 
transporters ten grondslag ligt, mogelijk 
is geëvolueerd om tegemoet te komen 
aan de grotendeels auxotrofe levensstijl 
van de melkzuurbacteriën (LAB).

Hoofdstuk 8 is misschien een vreemd 
hoofdstuk in dit proefschrift, dat voorna-
melijk gericht is op het metabolisme van 
L. lactis. Dit hoofdstuk is een studie over 
het sociale gedrag van bacteriën zoals 
de interactie van bacteriesoorten in een 
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van een biosynthetische route aanwezig 
zijn. Naast het feit dat mutaties kunnen 
leiden tot verstoorde biosynthetische 
routes, maken de lage conservering van 
deze biosynthetische routes en genetis-
che regulatie tussen melkzuurbacteriën 
het voorspellen van auxotrofieën een 
gecompliceerde taak. Voorspelling van 
auxotrofieën van aminozuren vereist dus 
experimentele bevestiging door bacteriële 
groei in chemisch gedefinieerde media, 
waarbij één aminozuur per keer wordt 
verwijderd. Ons werk aan de methionine 
auxotrofie van L. lactis werd beloond door 
de ontdekking van fenotypische hetero-
geniteit van de opname van methionine. 
Dit is niet alleen een voorbeeld van se-
rendipiteit, maar ook van hoe complex de 
genetische regulatie is geëvolueerd in L. 
lactis, waarschijnlijk om deze auxotrofe 
levensstijl te compenseren.

Tegenwoordig heeft de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën voor span-
ningsscreening (bijvoorbeeld microdrup-
pels) of strain engineering (bijvoorbeeld 
door CRISPR-Cas9) een grote impact gehad 
op het oplossen van onderzoeksvragen die 
onduidelijk bleven. Wij zijn van mening 
dat dit proefschrift de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën zal helpen om onze 
kennis van L. lactis te verbreden. Tevens 
zal het nieuwe instrumenten opleveren 
om onze kennis over deze bacterie te 
vergroten en de toepassingen ervan te 
verbeteren. 

een rol kunnen spelen bij het definiëren 
van de bacteriesoorten en de specifieke 
micro-omgevingen waarin deze bacteriën 
zich bevinden namelijk in of op onze huid.

In Hoofdstuk 9 vat ik de belangrijkste 
bevindingen van het in dit proefschrift 
beschreven onderzoek samen. Dit werk 
vergroot onze kennis van het metabolisme, 
de fysiologie en het biotechnologische 
potentieel van L. lactis. Daarnaast bes-
preek ik de ontwikkeling van een hoge 
genetische diversiteit in de L. lactis-soort 
door middel van domesticatie en enkele 
onbeantwoorde vragen, die mogelijk in-
teressant zijn voor toekomstig onderzoek.

CONCLUSIE
Het onderzoek in dit proefschrift ver-
groot onze kennis van het metabolisme, 
de fysiologie en het biotechnologische 
potentieel van L. lactis. Door het domes-
ticatieproces is een hoge genetische 
diversiteit in de L. lactis-soort ontstaan. 
Genaanwinst en genverlies hebben het 
genetische repertoire van L. lactis ge-
vormd. Aminozuur-auxotrofieën illus-
treren het resultaat van de aanpassing 
van lactokokken aan de stikstofrijke me-
lkomgevingen en weerspiegelen hoe goed 
deze bacteriën zich momenteel hebben 
aangepast aan hun leefomgeving. Het 
bestuderen van auxotrofieën van amino-
zuren in bacteriën is een uitdagende klus, 
omdat de voorspelling van auxotrofieën 
samenhangt met het feit of alle genen 


	Nederlandse samenvatting



