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Het werk beschreven  in dit proefschrift  richt zich op het onderzoek naar de  regulatie van 
genexpressie  van  Bacillus  subtilis  in  respons  op  stressomstandigheden met  behulp  van 
DNA‐microarrays.  
 
B.  subtilis  is  een  Gram‐positieve,  staafvormige  bacterie  die  van  nature  voorkomt  in  de 
grond.  Het  organisme  heeft  verschillende  eigenschappen  waardoor  het  een  interessant 
onderwerp  is  voor  zowel  de  wetenschappelijke  gemeenschap  als  de  industrie.  Deze 
eigenschappen omvatten onder andere de mogelijkheid tot: 
 (i) het opnemen van exogeen DNA (hetgeen genetische manipulaties vergemakkelijkt) 
(ii) het vormen van endosporen (sporulatie; dit biedt een model voor het bestuderen van een 
relatief eenvoudige ontwikkelingsproces);  
(iii) het uitscheiden van grote hoeveelheden eiwitten (waaronder heterologe eiwitten). 
 
B. subtilis was de eerste Gram‐positieve bacterie waarvoor de genoomsequentie  is bepaald. 
Vanwege de grote hoeveelheid beschikbare  informatie met betrekking  tot de  fysiologie en 
functionele  genetica  werd  het  een  modelorganisme  voor  Gram‐positieve  bacteriën. 
Bovendien  zijn  er,  dankzij  de  beschikbaarheid  van  de  genoomsequentie,  technologieën 
ontwikkeld  die  het  monitoren  van  de  expressie‐niveaus  van  vrijwel  alle  genen  tegelijk 
mogelijk  maken  (zogenaamde  transcriptomics).  Deze  geavanceerde  methoden  boden  een 
ongekende kans om te ontdekken hoe B. subtilis de meer dan 4100 genen van zijn genetische 
materiaal  reguleert. Het  is  bekend  dat  er  slechts  een  fractie  van  het  totale  aantal  genen 
constitutief  actief zijn  (de zogenaamde housekeeping genen). De producten van deze genen 
zijn van cruciaal belang voor de cel onder alle omstandigheden (bijvoorbeeld enzymen van 
de glycolytische route, of ribosomale eiwitten). Aan de andere kant zijn veel andere eiwitten 
alleen  ‘op  verzoek’  nodig,  in  specifieke  situaties  zoals  de  aanwezigheid/afwezigheid  van 
bepaalde stoffen, of onder stressomstandigheden. Teneinde de veranderingen  in het milieu 
te kunnen herkennen en er adequaat op  te kunnen  reageren bezitten bacteriën moleculen, 
zogenaamde transcriptiefactoren, die de expressie van één of meer genen controleren. Zowel 
in natuurlijke omgevingen als tijdens industriële processen worden micro‐organismen vaak 
geconfronteerd met ongunstige omstandigheden. Om hun overlevingskansen  te vergroten 
hebben  bacteriën  mechanismen  ontwikkeld  ter  confrontatie  met  en  aanpassing  aan  de 
ondervonden stress. Over het algemeen bereiken ze dat door een herprogrammering van de 
genexpressie, gecoördineerd door de transcriptiefactoren, wat leidt tot synthese van eiwitten 
die gebruikt worden voor een  snelle en optimale aanpassing aan een bepaalde  stress. Een 
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dergelijke herprogrammering van de genexpressie kan worden bepaald en gekwantificeerd 
met behulp van DNA‐microarrays.  
 
DNA microarrays (ook wel DNA‐chips genoemd) bevatten spots met DNA‐fragmenten die 
individuele gensequenties vertegenwoordigen, veelal van  één organisme.  In  theorie  is het 
met microarrays mogelijk  om  de  expressie‐niveaus  van  alle mRNA‐moleculen  (targets)  te 
bepalen die in een verzameling van cellen aanwezig zijn. Deze mRNA’s coderen voor onder 
de gegeven groei‐omstandigheden benodigde eiwitten, en zullen binden (hybridiseren) aan 
de  complementaire  DNA‐strengen  (probes)  op  de  chip.  Aangezien  deze  technologie  het 
meten  van  veranderingen  in  de  expressie‐niveaus  van  duizenden  genen  in  een  enkel 
experiment mogelijk maakt,  biedt  zij  een  krachtig  instrument  voor  het  verkennen  van de 
regulatie van genexpressie in bacteriën en andere organismen (zie figuur 4, hoofdstuk 2).  
 
Er waren twee belangrijke doelstellingen van het project dat ten grondslag ligt aan dit 
proefschrift:  
(i) de ontwikkeling van de transcriptomics technologie (hoofdstuk 2) en  
(ii) de toepassing van deze technologie om de effecten van verschillende stresscondities, die 
zich  bijvoorbeeld  in  het  kader  van  industriële  fermentatieprocessen  voordoen,  te 
onderzoeken. 
De effecten van drie verschillende soorten stress zijn onderzocht:  
(i) de overproductie van een heteroloog eiwit (hoofdstuk 3),  
(ii) de blootstelling aan een zwak organisch zuur (hoofdstuk 4) en  
(iii) de verstoring van het koolstof‐metabolisme (hoofdstuk 5 en 6).  
 
In hoofdstuk 3 worden twee verschillende stammen van B. subtilis blootgesteld aan stress als 
resultaat  van  de  overproductie  van  een  heterologe  α‐amylase  (AmyQ  van  B. 
amyloliquefaciens) op verschillende tijdspunten in de groei. Zoals hierboven uiteengezet, is B. 
subtilis in staat om grote hoeveelheden endogene eiwitten in het extracellulaire medium uit 
te  scheiden. Daarom wordt deze bacterie vaak gebruikt als gastheer voor de productie en 
secretie van  industrieel  interessante heterologe enzymen. Echter, de secretie van heterologe 
eiwitten  in grote hoeveelheden kan  leiden  tot verkeerd vouwen (misfolding) en afbraak van 
eiwitten.  In  B.  subtilis  wordt  een  ophoping  van  de  verkeerd  gevouwen  eiwitten  op  de 
membraan/celwand‐interface  waargenomen  door  het  CssRS  twee‐componenten‐systeem, 
bestaande uit de in het membraan ingebedde sensor CssS en de transcriptie factor CssR. De 
producten van genen gereguleerd door CssRS fungeren ofwel als chaperones (die helpen bij 
het hervouwen van eiwitten of het ontvouwen ervan voorkomen) of als proteases (die helpen 
bij de afbraak van verkeerd gevouwen en geaggregeerde eiwitten). Zodoende  fungeert het 
CssRS regulon als kwaliteitscontrole‐ en afweersysteem wanneer de cellen met secretie stress 
worden geconfronteerd.  
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In al onze array analyses werd de upregulatie van  twee bekende doelgenen van het CssRS 
regulon, htrA en htrB, waargenomen, wat de kwaliteit van de verkregen transcriptoom‐data 
valideert. Bovendien werden een aantal andere genen gevonden met een CssRS‐afhankelijke 
veranderde transcriptie, bijvoorbeeld citM, ylxF, yloA, ykoJ, alsmede verschillende genen van 
het  flgB operon. Een hoge‐affiniteit CssR‐binding  in vitro werd echter alleen waargenomen 
voor  htrA  en  htrB,  en  mogelijkerwijs  citM  (zie  figuur  2,  hoofdstuk  3).  Daarnaast  werd 
aangetoond dat er  in de stationaire fase een aantal genen betrokken bij sporulatie  lager, tot 
expressie  komen,  en  een  groep  van  motiliteit‐specifieke  (σD‐afhankelijke)  transcripten 
duidelijk  hoger  tot  expressie  kwamen    door  de  overexpressie  van  AmyQ  (zie  figuur  1, 
hoofdstuk  3). Deze waarnemingen werden  bevestigd met  flowcytometrische  analyses  (zie 
figuur 3, hoofdstuk 3).  
 
In  hoofdstuk  4  worden  de  groei  en  de  globale  genexpressie  patronen  in  respons  op 
blootstelling  aan  melkzuur  bij  verschillende  zuurtegraden  (pH’s)  geanalyseerd.  Zwakke 
organische  zuren  zijn  veelgebruikte  conserveringsmiddelen,  vanwege  hun  vermogen  om 
bacteriële groei te remmen. Het verkrijgen van een beter  inzicht  in de mechanismen die de 
weerstand van micro‐organismen  tegen zwakke organische zuren  regelen,  is derhalve van 
groot  belang  voor de  voedingsmiddelenindustrie.  In deze  studie hebben wij  ons  ten doel 
gesteld de afweermechanismen  te ontrafelen die Bacillus subtilis  in respons op melkzuur  in 
werking  stelt. Groei‐experimenten  in  rijk, melkzuur  bevattend, medium  bij  verschillende 
pH‐niveaus  hebben  uitgewezen  dat  een  subtiele  pH‐wijziging  (van  5,2  naar  5,1)  tot  een 
plotselinge groeiremming leidt (zie figuur 1, hoofdstuk 4). Een dergelijk remming werd niet 
waargenomen bij cellen die blootgesteld waren aan zoutzuur, wat erop wijst dat dit groei‐
effect specifiek  is voor melkzuur en niet kan worden  toegeschreven aan verzuring van het 
medium alleen. De  transcriptomics‐experimenten werden uitgevoerd bij een pH van 5,5 en 
5,0,  aangezien  de  groei  van  B.  subtilis  bij  deze  pH‐waarden  respectievelijk  niet  beïnvloed 
(milde  stress)  of  volledig  gestaakt  (ernstige  stress) wordt. Uit de data  bleek dat de  eerste 
respons bij een pH van 5,5 (dat wil zeggen na 3 min) tot een duidelijke inductie leidde van 
genen  onder  controle  van  CymR,  een  transcriptie  factor  die  de  biosynthese  en 
recyclingtrajecten  van  zwavelhoudende  aminozuren  reguleert.  Bovendien  werden 
verhoogde  mRNA  niveaus  waargenomen  van  enkele  genen,  die  voor  de  eiwitten  met 
oxidoreductase functie coderen. Na 10 minuten werden andere afweermechanismen ingezet 
om de melkzuur‐stress  tegen  te gaan; deze omvatten de  inductie van enkele  leden van het 
ijzer‐opname  regulator  (Fur)  regulon, de activiteit van de F0F1 ATPase en de up‐regulatie 
van genen die voor (vermeende) multidrug transporters coderen (zoals ebrB, yhcA en yubD). 
Bovendien  veroorzaakt  blootstelling  aan  melkzuur  (pH  5,5)  waarschijnlijk  een 
celmembraanstress  op  die  in  een  differentiële  expressie  van  vele,  bij  de  vetstofwisseling 
betrokken  genen  resulteert.  Bij  zware  melkzuur  stress  (pH  5,0)  werd  een  uitgebreide 
transcriptionele  herprogrammering  waargenomen.  Onder  deze  omstandigheden  zijn  het 
algemene (SigB‐afhankelijke) stress regulon  en het (SigW‐afhankelijke) detoxificatie regulon 
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duidelijk geactiveerd (zie figuur 2, hoofdstuk 4). Op transcriptioneel niveau resulteerden een 
milde en een zware stress dus  tot verschillende reacties. Teneinde de mogelijke rol van de 
geïdentificeerde genen  in de weerstand  tegen melkzuur  te  testen, werden vier kandidaten 
voor  overexpressie  geselecteerd. Van deze  vier  genen  resulteerde  alleen de  overproductie 
van het membraaneiwit YoeB  in een sneller groeiherstel na een zware melkzuur stress  (zie 
figuur 4, hoofdstuk 4), mogelijk door een bijdrage van dit eiwit levert aan de stabilisatie van 
de cel‐envelop. Over het algemeen  leverde de overexpressie van de geselecteerde eiwitten 
echter geen sterk verbeterde weerstand tegen melkzuur.  
 
In  hoofdstuk  5 werden  het  transcriptoom  van  B.  subtilis  168  tijdens  de  groei  in  glucose‐
bevattend rijk medium vergeleken met een ccpA mutant. Het CcpA eiwit is de belangrijkste 
regulator van cataboliet controle in veel Gram‐positieve bacteriën (zie figuur 1, hoofdstuk 1). 
Koolstof  cataboliet  repressie  is  een  mechanisme  waarmee  cellen  de  beschikbare 
koolstofbronnen gebruiken  in volgorde van voorkeur.  In aanwezigheid van glucose wordt 
de  expressie  van  genen  voor  het  metabolisme  van  andere,  moeilijker  afbreekbare 
koolstofsubstraten, bijvoorbeeld uitgeschakeld. CcpA komt echter constitutief  tot expressie, 
wat  aangeeft dat deze  regulator  andere  factoren nodig heeft om  zijn pleiotrope  functie  te 
kunnen  vervullen.  CcpA  vormt  een  dimeer  en  de  DNA‐bindende  activiteit  wordt 
gestimuleerd door de vorming van een complex met gefosforyleerd HPr (HPr‐Ser‐P) of het 
HPr‐achtige  eiwit Crh  (Crh‐Ser‐P). Naast deze  fosfoproteïnen kunnen ook  laag moleculair 
gewicht moleculen,  zoals NADP,  glucose‐6‐fosfaat  (G6P)  en  fructose‐1,6‐bisfosfaat  (FBP), 
ofwel de DNA‐bindende eigenschappen of de interactie van het CcpA‐(HPr‐Ser‐P) complex 
met  de  transcriptie  machinerie  moduleren.  CcpA  reguleert  de  genexpressie  door  aan 
zogenaamde cre‐elementen te binden, die zich zowel in de promoter regioʹs, of in coderende 
sequenties van de gereguleerde genen bevinden (zie figuur 1, hoofdstuk 1).  
Hoewel de groei vergelijkbaar was, werd glucose onder onze experimentele omstandigheden 
volledig  verbruikt  door  de  wild‐type  stam  in  de  stationaire  fase,  terwijl  het  nog  steeds 
aanwezig  was  in  het  groeimedium  van  de  mutante  stam  (zie  figuur  1,  hoofdstuk  5). 
Dientengevolge zijn er  in dat  stadium zowel directe als  indirecte effecten op genexpressie 
waargenomen.  Tijdens  exponentiële  groei  beïnvloedt  CcpA  vooral  de  koolhydraten‐  en 
energiehuishouding,  terwijl  het  eiwit  vanaf  de  overgangsfase  een  breder  scala  aan 
fysiologische processen beïnvloedt, waaronder nucleotidemetabolisme, celbeweeglijkheid en 
eiwitsynthese (zie figuur 2, hoofdstuk 5). Een genoomwijde zoektocht bracht nieuwe cre‐sites 
aan  het  licht,  die  volgens  onze  transcriptoom  data  in  vivo  kunnen  functioneren.  Een 
vergelijking van onze gegevens met de gepubliceerde gegevens van het  transcriptoom van 
een  ccpA mutant  in de exponentiële groeifase bevestigde het eerder geïdentificeerde CcpA 
regulon (zie figuur 4, hoofdstuk 5). Daarnaast hebben we nieuwe genen geïdentificeerd, die 
mogelijk  door  CcpA worden  onderdrukt  (onder  andere  het  ycgN  en  het  ydh  operon)  of 
geactiveerd (zoals opuE en het opuAABC operon, de yhb en man operonen). Alle geactiveerde 
genen hebben een mogelijke  cre‐site, waarbij de positionering op het  spiraalvormige DNA 
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van  belang  lijkt. Een  vergelijkende  analyse  van deze  genen met de  bekende  geactiveerde 
genen d.w.z.  ackA  en  pta,  bracht daarnaast de  aanwezigheid  van  een mogelijke upstream 
activerende  regio  aan  het  licht, waarvan  is  aangetoond  dat  deze  van  belang    is  voor  de 
activering van ackA  (zie  figuur 6, hoofdstuk 5). Over het geheel genomen suggereren deze 
microarray gegevens dat CcpA in een latere groeifase eveneens genexpressie kan reguleren, 
hetzij op zichzelf of gecomplexeerd met andere, nog onbekende, co‐factoren.  
In  hoofdstuk  6,  tot  slot,  werd  transcriptoom  analyse  toegepast  om  de  effecten  te 
onderzoeken  van  puntmutaties  in  CcpA  op  gen‐activering  of  repressie  in  de  mid‐
exponentiële en stationaire groeifase van Bacillus subtilis. De gemuteerde aminozuurresiduen 
waren  gelokaliseerd  in  het DNA‐bindende  domein  (mutant  residu  R54W)  of  in  het HPr 
(CrhP)‐Ser‐P bindende domein (mutant residuen Y90P, V301W en T307W). Uit de analyse is 
gebleken dat de T307W‐mutatie een bescheiden  invloed heeft op de werking van de CcpA, 
terwijl  de  overige  drie mutaties, met  name  Y90P,  de  activiteit  van  deze  transcriptionele 
regulator  sterk  beïnvloeden  (zie  figuur  2  en  Tabel  2,  hoofdstuk  6).  De  transcriptionele 
activiteiten  van  de mutanten werden  op  fenotypisch  niveau  bevestigd  zoals  blijkt  uit  de 
experimenten  ten  aanzien  van  het  glucoseverbruik  (zie  figuur  1,  hoofdstuk  6). De R54W, 
Y90P en V301W mutanten vertoonden geen voorkeur voor het gebruik van glucose, terwijl 
dit wel het geval was voor het wild type CcpA en de T307W mutant.  
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