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SAMENVATTING 

De bacterie Bacillus subtilis fungeert als een belangrijk modelorganisme voor 
onderzoek naar mechanismen van eiwituitscheiding (secretie) in Gram-positieve 
bacteriën. Daarnaast wordt B. subtilis toegepast in de biotechnologische industrie als 
een “cellulaire fabriek” voor productie van diverse toepasbare eiwitten. In de 
afgelopen jaren is reeds veel kennis verzameld over de routes voor eiwitsecretie in B. 
subtilis en bruikbare methoden voor eiwitproductie en secretie zijn ontwikkeld. 
Desondanks blijkt het moeilijk te zijn om een groot aantal eiwitten met behulp van B. 
subtilis te produceren, met name soortvreemde eiwitten, die meerdere 
disulfidebruggen bevatten. Dit beperkt de toepasbaarheid van B. subtilis in bio-
farmaceutische productieprocessen. 
Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar mechanismen van eiwitsecretie in B. 
subtilis met een sterke nadruk op de secretie van eiwitten met disulfidebruggen. 
Mechanismen die disulfidebrug-vorming bevorderen of voorkomen zijn onderzocht 
en verschillen met andere bacteriën, waaronder de belangrijke ziekteverwekker 
Staphylococcus aureus, zijn verkend. Daarnaast is de efficiëntie van uitscheiding en 
vouwing van zowel soorteigen als soortvreemde eiwitten met disulfidebruggen in B. 
subtilis onderzocht. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor 
verbeterde productie van deze eiwitten. Ook zijn diverse, tot dusver onderbelichte, 
aspecten van eiwitsecretie in B. subtilis onderzocht, zoals de overloop van eiwitten 
vanuit de hoofdroute voor eiwitsecretie naar een nevenroute en de mogelijke secretie 
van eiwitten via nog onbekende routes. Tenslotte is in detail gekeken naar het 
werkingsmechanisme van een antibacterieel eiwit van B. subtilis, het bacteriocine 
sublancin 168. Er is onderzocht hoe B. subtilis dit eiwit met disulfidebruggen maakt 
en zich zelf tegen de antibacteriële werking beschermt. In zijn totaliteit heeft het 
beschreven onderzoek geleid tot nieuwe fundamenteel-wetenschappelijke en 
toepasbare inzichten in de mechanismen voor eiwitsecretie in B. subtilis. 
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Bacteriën.  

Bacteriën zijn overal. Er is nauwelijks een plek op deze wereld te vinden die niet 
door bacteriën wordt bewoond. De verscheidenheid van bacteriën is daarom ook enorm 
groot. Vele soorten bacteriën zijn in of op het menselijk lichaam aanwezig en vervullen 
daar vaak nuttige functies. Sommige bacteriesoorten waarmee we in aanraking komen 
kunnen echter ziekteverwekkend zijn en deze bacteriën worden daarom ook regelmatig 
besproken in het nieuws. Voorbeelden hiervan zijn Staphylococcus aureus (MRSA), 
Legionella pneumophila, Mycobacterium tuberculosis of Salmonella enterica. Het imago 
van “bacteriën” is hierdoor daarom vaak negatief. Wat we ons echter vaak niet realiseren is 
dat veel soorten waarmee we, vaak dagelijks, in aanraking komen echter juist nuttig zijn 
voor de mensheid. Bacteriën worden bijvoorbeeld gebruikt voor de fermentatie van allerlei 
voedingstoffen. Tijdens deze fermentatie groeien de bacteriën op die grondstoffen en 
scheiden ze stoffen uit die de grondstof afbreekt en omzet in andere producten met een 
verbeterde houdbaarheid, smaak of voedingswaarde. Zo worden bepaalde bacteriesoorten 
al duizenden jaren gebruikt voor de fermentatie van grondstoffen als melk, vlees, fruit en 
groenten, resulterend in producten als kaas, yoghurt, worst, sojasaus, en zuurkool. Omdat 
verschillende bacteriesoorten verschillende stoffen uitscheiden krijg je verschillende 
soorten producten wanneer je deze laat groeien op de grondstof. Zo krijg je bijvoorbeeld 
verschillende soorten kazen, of kwark i.p.v. yoghurt. Deze klassieke biotechnologie heeft 
vooral bestaan uit het selecteren van de juiste organismen voor het gewenste product, vaak 
op basis van trial and error. In de laatste decennia zijn echter de technieken ontwikkeld om 
bacteriën gericht stoffen te laten maken die we graag willen hebben. Voorbeelden hiervan 
zijn specifieke smaak- of voedingstoffen, wasmiddelen, en medicijnen zoals insuline of 
groeihormonen. In deze modernere vorm van biotechnologie worden specifieke 
bacteriestammen gekweekt in vaten met rijk groeimedium onder controleerbare 
omstandigheden. Door gericht de bacterie te laten produceren wat jij wilt en zo min 
mogelijk andere producten is deze modernere vorm van biotechnologie veel lucratiever en 
milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld de chemische technologie, die vaak een hoop giftige 
bijproducten oplevert. Deze vorm van moderne biotechnologie heeft zijn nut al bewezen 
voor verscheidene producten in de bio-farmaceutische industrie. Hoewel de eerste 
kinderprobleempjes getackeld zijn, is dit nog steeds allerminst eenvoudig doordat een hoop 
kennis over de productieprocessen nog vergaard moet worden. In dit proefschrift wordt 
daaraan een bijdrage geleverd. 

 
DNA en Eiwitten 

Bacteriën zijn ééncellige organismen die hun waterige celinhoud (het cytoplasma) 
bijeenhouden door een celmembraan met daaromheen vaak een celwand. Bacteriën hebben 
geen celkern. Het DNA van een bacterie bestaat meestal uit een enkel ringvormig 
chromosoom dat zich vrij in de cel beweegt. Daarnaast hebben bacteriën vaak een of meer 
kleine ringvormige plasmiden die ook uit DNA bestaan. Het DNA bevat, net als bij andere 
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organismen, het bouwplan voor de productie van eiwitten. Een stukje DNA dat afgelezen 
en vertaald kan worden in een eiwit wordt een gen genoemd. Elk type gen draagt de 
informatie (codering) voor de productie van een specifiek type eiwit. Het zijn deze eiwitten 
die dan vervolgens een bepaalde functie uitvoeren. Eiwitten zijn essentiële bouwstenen van 
elke cel en liggen aan de basis van vrijwel alle functies in de natuur. Het zijn ook in de 
meeste gevallen de eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de omzettingen van het ene 
product in het andere. Eiwitten die een bepaalde omzettingsreactie kunnen uitvoeren, zoals 
het afbreken van vetten, worden enzymen genoemd. Eiwitten zijn dus vaak de actieve 
componenten, die worden geproduceerd in de biotechnologie. Waspoeder is niet veel 
anders dan een preparaat van enzymen in wateroplosbare gecoate bolletjes, maar ook het 
hormoon insuline dat ingezet wordt als geneesmiddel voor diabetici is een eiwit. Om 
bacteriën te gebruiken voor de biotechnologische productie van specifieke nuttige eiwitten 
is het allereerst zaak om in kaart te brengen hoe, en welke, eiwitten door bacteriën worden 
gemaakt en vervolgens om de bacterie zo aan te passen dat hij maakt wat wij willen. 

 
Bacillus subtilis 

Het modelorganisme dat in dit proefschrift is gebruikt om het proces van bacteriële 
eiwitproductie te onderzoeken is de bacterie Bacillus subtilis. Deze bacterie komt van 
nature voor in de grond en rondom de wortels van planten waar hij leeft van rottend 
plantenmateriaal. B. subtilis is een Gram-positieve bacterie, wat inhoudt dat hij een dikke 
celwand heeft. Dit kan zichtbaar gemaakt worden tijdens een zogenaamde Gram-kleuring, 
waarbij het kleuringsresultaat “positief” is. B. subtilis is een van de best bestuurde 
bacteriën in de microbiologie omdat dit micro-organisme een aantal interessante 
eigenschappen heeft. Zo is B. subtilis uitgebreid bestudeerd om zijn opvallend vermogen 
tot het produceren van hitteresistente sporen. Deze sporen worden gemaakt tijdens groei-
limiterende condities en zorgen ervoor dat de bacterie jarenlang in een soort slaaptoestand 
kan overleven en weer kan groeien wanneer de condities verbeterd zijn. Daarnaast vertoont 
B. subtilis de uitzonderlijke eigenschap om van nature DNA uit zijn omgeving op te nemen 
en, wanneer dit genoeg gelijkenis vertoont met het eigen DNA, het eigen DNA zelfs 
hiermee te vervangen. Hierdoor is het dus relatief eenvoudig om de samenstelling van de 
genetische informatie van B. subtilis aan te passen en zo de functies van specifieke genen 
te bestuderen. Er is daarom veel kennis verzameld over deze specifieke bacterie wat als 
een goed referentie kader dient voor verder onderzoek.  

B. subtilis is ook geliefd als gastheer bacterie voor de productie van eiwitten in de 
biotechnologische industrie. B. subtilis is eenvoudig te kweken in kweekflessen of in grote 
fermentoren. B. subtilis is als “veilig” gelabeld en producten die met deze bacterie zijn 
gemaakt zijn daarom geschikt voor consumptie. Een van de belangrijkste aspecten van B. 
subtilis is dat hij van nature een aantal eiwitten produceert die een nuttige toepassing voor 
de mensheid hebben, zoals enzymen voor de wasmiddelen- of papierindustrie. Daarnaast 
kan B. subtilis deze eiwitten in grote hoeveelheden produceren en deze rechtstreeks in het 
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groeimedium uitscheiden, wat de opzuivering van deze eiwitten aanzienlijk vereenvoudigt. 
Om deze redenen wordt B. subtilis ook gebruikt in de biotechnologische industrie als 
gastheer voor de productie van eiwitten uit andere organismen (heterologe eiwitten) 
waarmee deze eiwitten minder gemakkelijk te produceren zijn. Hiertoe worden dan de 
genen die coderen voor deze eiwitten in B. subtilis gezet waarna B. subtilis ook deze 
eiwitten kan maken. 

 
Eiwitsecretie 

De uitscheiding van eiwitten door bacteriën naar hun omgeving wordt eiwitsecretie 
genoemd. B. subtilis scheidt van nature een grote verscheidenheid aan eiwitten uit. Een 
groot deel van deze eiwitten zijn enzymen die grote macromoleculen afbreken in kleinere, 
die de cel vervolgens kan opnemen als voedingstof. Ook scheiden bacteriën eiwitten uit om 
de competitie aan te gaan met andere bacteriën door bijvoorbeeld eiwitten uit te scheiden 
die schadelijk zijn voor concurrerende bacteriën (antibiotica). 

Het proces van eiwit uitscheiding is complex. Eiwitten die bestemd zijn voor 
secretie in het externe milieu van de bacterie worden geproduceerd met een soort 
“postcode”, signaalpeptide genaamd. Dit signaalpeptide wordt in de cel herkend door een 
machinerie die het eiwit naar de celmembraan geleidt. Daar wordt het eiwit over de 
celmembraan naar buiten getransporteerd, waarna het signaalpeptide eraf wordt gehaald en 
het eiwit wordt gevouwen tot zijn actieve vorm. Elk van deze stappen is kritiek. Als een 
stap niet efficiënt lukt, word er uiteindelijk minder van het actieve eiwit uitgescheiden. 
Wanneer B. subtilis wordt gebruikt voor de productie van eiwitten in grote hoeveelheden 
wordt het eiwitsecretie-systeem zwaar belast, wat soms lijdt tot stress en verkeerde 
eiwitvouwing. Kennis van deze processen is daarom belangrijk in de biotechnologische 
industrie zodat de cel beter kan worden geoptimaliseerd voor eiwit productie. Daarnaast 
worden sommige signaalpeptiden beter herkend dan andere. De keuze van het juiste 
signaalpeptide bepaalt dus ook de uiteindelijke opbrengst. In dit proefschrift is aan deze 
zaken aandacht besteedt.  

Eerdere studies hebben ook uitgewezen dat B. subtilis verschillende routes gebruikt 
om eiwitten uit te scheiden. De meeste eiwitten worden uitgescheiden via de algemene 
secretie (Sec) route maar B. subtilis heeft ook nog een aantal andere, meer gespecialiseerde 
eiwitsecretie routes ter beschikking zoals de Tat route. De eiwitten die via deze routes gaan 
hebben elk hun eigen soort signaalpeptide. Als je een specifiek eiwit wilt produceren is het 
dus belangrijk te weten via welke route de secretie verloopt en wat hieraan ten grondslag 
ligt. Ondanks de al opgedane kennis over eiwit secretie in B. subtilis worden er toch 
eiwitten in het medium van B. subtilis gevonden die zonder bekende signaalpeptiden zijn 
geproduceerd. Dit suggereert dat B. subtilis ook gebruik maakt van vooralsnog onbekende 
secretieroutes. In dit proefschrift is de eiwitsecretie in B. subtilis verder in kaart gebracht.  
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Disulfidebruggen 

Naast het gebruik van B. subtilis voor de productie van eiwitten die van nature in 
deze bacterie voorkomen, wordt B. subtilis ook gebruikt in de industrie voor de productie 
van een aantal heterologe eiwitten. Voor de meeste heterologe eiwitten is dit echter nog 
niet goed mogelijk. Een van de voornaamste redenen hiervoor is het feit dat veel 
heterologe eiwitten bepaalde verbindingen hebben, disulfidebruggen genaamd, die B. 
subtilis niet efficiënt maakt. Vrijwel alle potentieel farmaceutisch humane eiwitten hebben 
disulfidebruggen, terwijl de meeste eiwitten die van nature in B. subtilis voorkomen deze 
niet hebben. De secretiemachinerie van B. subtilis is daardoor waarschijnlijk niet optimaal 
ontwikkeld om deze verbindingen efficiënt te maken waardoor deze heterologe eiwitten 
niet goed in B. subtilis gevouwen worden. 

Disulfidebruggen ontstaan wanneer bepaalde type bouwstenen (cysteines) van 
eiwitten onderling aan elkaar worden gekoppeld via een chemische binding. Het eiwit 
krijgt daardoor zijn juiste structuur en activiteit. Vroeger dacht met dat deze bruggen 
spontaan werden gevormd in de aanwezigheid van zuurstof, maar het is nu bekend dat een 
speciale klasse van enzymen, thiol-disulfide oxidoreductases (TDORs), hiervoor 
verantwoordelijk is. Deze enzymen zorgen dat eiwitten met disulfidebruggen op het juiste 
moment worden gevouwen. Meestal zijn TDORs aan de buitenkant van de celmembraan 
betrokken bij disulfidebrug vroming. Cytoplasmatisch gelokaliseerde TDORs zijn 
daarentegen vaak betrokken bij het verbreken van deze verbindingen in eiwitten. Hoewel 
B. subtilis wel TDORs bezit, kunnen ze blijkbaar toch niet efficiënt genoeg de 
disulfidebruggen vormen in de heteroloog geproduceerde eiwitten in B. subtilis. Om B. 
subtilis toch geschikt te maken voor de productie van heterologe eiwitten met 
zwavelbruggen is onderzoek naar de werking van thiol-disulfide oxidoreductases en de 
mogelijkheid voor alternatieve productie methoden vereist. Dit is daarom een van de 
focuspunten in dit proefschrift.  

 

Dit proefschrift. 

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift geeft een algemene inleiding in de specifieke 
achtergronden van het beschreven onderzoek. Speciale nadruk wordt gelegd op het feit dat 
TDORs als modules kunnen fungeren, die binnen de bacteriële cel in verschillende 
combinaties bij verschillend processen betrokken kunnen zijn. In hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift wordt geïnventariseerd welke soorten thiol-disulfide oxidoreductases (TDORs) 
voor de vorming van disulfidebruggen aanwezig zijn in B. subtilis en in verwante Gram-
positieve bacteriën. Een fylogenetische verwantschapsanalyse laat zien dat Gram-positieve 
bacteriën in verschillende clusters zijn in te delen aan hand van de TDOR modules die ze 
bevatten. B. subtilis heeft bijvoorbeeld de BdbD and BdbC TDOR modules ter 
beschikking, terwijl de verwante bacterie Staphylococcus aureus een DsbA module heeft. 
Om de functie van deze TDOR modules te vergelijken is het S. aureus DsbA eiwit in B. 
subtilis geproduceerd, in de aan- of afwezigheid van de verschillende Bdb TDORs. 
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Functionele analyse van deze modules laat zien dat de specificiteit van deze modules 
varieert voor verschillende processen, waarbij disulfidebruggen worden gemaakt. Ook 
wordt in dit hoofdstuk beschreven dat BdbD afhankelijk is van BdbC voor zijn activiteit, 
terwijl DsbA activiteit afhangt van zogenaamde redox-actieve stoffen in het groeimedium. 
Dit impliceert dat de TDOR systemen in Bacillus en Staphylococcus soorten anders zijn 
geëvolueerd. 

In hoofdstuk 3 wordt een mutante B. subtilis stam beschreven die toevallig was 
ontstaan in de studies beschreven in hoofdstuk 2. Deze stam hyper-produceert het lipase 
LipA eiwit in grote hoeveelheden. Onder normale condities wordt LipA gesecreteerd via 
de Sec secretie route, terwijl hyper-geproduceerd LipA voornamelijk via de Tat secretie 
route naar buiten gaat op grond van een nog niet eerder beschreven overloop-mechanisme. 
Daarnaast blijkt dat de twee andere bekende Tat substraten in B. subtilis elk hun eigen Tat 
route hebben terwijl de overloop-secretie van hyper-geproduceerd LipA via beide Tat 
routes gaat. Dit mechanisme suggereert dat de keuze van secretieroute wellicht afhangt van 
de intracellulaire en omgevingscondities. Daarnaast biedt het een mogelijke verklaring 
voor de eerdere waarnemening dat meerdere eiwitten potentiële Tat signaalpeptiden 
hebben maar toch Sec-afhankelijk gesecreteerd worden. Wellicht kunnen deze eiwitten 
onder specifieke condities toch via de Tat route gesecreteerd worden. 

In hoofdstuk 4 wordt de invloed van verschillende signaalpeptiden op de secretie 
van een heteroloog disulfidebrug bevattend eiwit in B. subtilis beschreven. Als modeleiwit 
is het enzym alkalisch fosfatase PhoA van Escherichia coli gebruikt dat twee disulfide 
bruggen bevat. De resultaten laten zien dat met het gebruik van het signaalpeptide van een 
Staphylococcus hyicus lipase eiwit het E. coli PhoA veel beter wordt gesecreteerd in B. 
subtilis dan wanneer het authentieke signaalpeptide van PhoA wordt gebruikt. Daarnaast 
leidt het gebruik van een zogenaamd propeptide van het S. hyicus lipase, in combinatie met 
het signaalpeptide, tot een nog betere secretie van het PhoA door B. subtilis. 
Transcriptionele analyse van de B. subtilis gastheer cellen laat zien dat er geen secretie- of 
membraanstress optreedt wanneer deze peptiden worden gebruikt. Deze gegevens 
impliceren dat het gebruik van de S. hyicus lipase signaal- en propeptiden een zeer 
bruikbare methode is voor het secreteren van heterologe eiwitten in B. subtilis. 

In hoofdstuk 5 worden studies beschreven die gericht waren op het verder 
verbeteren van de secretie van actief E. coli PhoA in B. subtilis. In dit geval werd 
onderzocht of de vorming van de disulfidebruggen in PhoA verbeterd kan worden door 
aanpassing van de TDOR-activiteit in de B. subtilis gastheercellen. Drie complementaire 
strategieën bleken succesvol: (1) verlaging van het niveau van de cytoplasmatisch 
gelokaliseerde TDOR thioredoxine (TrxA); (2) introductie van de heterologe TDOR DsbA 
van S. aureus; en (3) toevoeging van redox-active stoffen aan het groei medium. Het 
gecombineerde gebruik van deze drie strategieën resulteert in ~3.5 keer meer secretie van 
actief PhoA wat laat zien dat dit een bruikbare methode is voor de efficiënte 
biotechnologische productie van eiwitten met disulfidebruggen in B. subtilis. 

In hoofdstuk 5 wordt ook beschreven dat er een interactie bestaat tussen het 
cytoplasmatische TrxA en de TDORs aan de buitenkant van de cel. In hoofdstuk 6 wordt 
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verder ingegaan op de werking van het TrxA eiwit door de interacties van TrxA met 
andere eiwitten te visualiseren. Hiertoe werden substraat bindingstudies uitgevoerd met het 
gezuiverde TrxA eiwit en drie TrxA eiwitvarianten met een gemuteerd katalytisch domein. 
Met behulp van deze eiwitten kunnen stabiele interacties van TrxA met substraat-eiwitten 
worden gevisualiseerd. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk beschreven dat een van de 
mutante TrxA eiwitten ook in een stabiele conformatie aan eenzelfde TrxA eiwit bindt, wat 
het geschikt maakte voor kristallografie analyses. De verkregen kristalstructuur van dit 
eiwit geeft informatie over de werking van het katalytische domein van TrxA en de manier 
waarop B. subtilis TrxA aan substraten bindt. 

Van ongeveer 25% van de eiwitten die B. subtilis uitscheidt is nog onbekend via 
welke route deze eiwitten in het medium terechtkomen. In hoofdstuk 7 wordt de potentiële 
rol van het mechanosensitieve kanaaleiwit MscL in de eiwitsecretie in B. subtilis 
onderzocht. Dit kanaal fungeert als uitlaatventiel op het moment dat de druk in de cel te 
hoog wordt, bijvoorbeeld wanneer de cel opzwelt tijdens een plotselinge verlaging van de 
osmotische waarde van de omgeving. De resultaten in dit hoofdstuk laten zien dat MscL 
waarschijnlijk niet direct betrokken is bij eiwitsecretie in B. subtilis. Tijdens een hypo-
osmotische shock werden echter wel specifieke eiwitten, zoals TrxA, door de cel 
uitgescheiden in de afwezigheid van MscL. Dit impliceert dat MscL de uitscheiding van 
specifieke eiwitten voorkomt tijdens een hypo-osmotische shock en dat er een nog niet-
geïdentificeerd selectief eiwit-uitscheidingssysteem werkzaam is in B. subtilis.  

In hoofdstukken 8 en 9 worden studies beschreven aan het lantibioticum sublancin 
168. Dit eiwit met twee disulfidebruggen wordt van nature (alleen) door B. subtilis 
gemaakt. Het vertoont antibacteriële activiteit tegen een groot aantal Gram-positieve 
bacteriën, waaronder een aantal belangrijke ziekteverwekkers zoals Bacillus cereus, 
Streptococcus pyogenes en S. aureus. Ondanks dat dit eiwit al geruime tijd geleden in de 
literatuur is beschreven, was er niets bekend over hoe dit eiwit werkt en hoe B. subtilis zich 
zelf beschermt tegen het zelf geproduceerd sublancin 168. In hoofdstuk 8 wordt de 
ontdekking van het immuniteitseiwit YolF beschreven door middel van groei-inhibitie en 
competitieproeven. Dit eiwit bleek zowel noodzakelijk als voldoende voor immuniteit 
tegen sublancin 168. De bepaalde topologie van sublancin suggereert dat dit eiwit 
onderdeel is van een nieuwe klasse van lantibiotische immuniteitseiwitten.  

In hoofdstuk 9 wordt beschreven dat de mate van de door sublancin 168 
veroorzaakte groeiremming afhangt van de zoutconcentratie in het kweekmedium. 
Toegevoegd NaCl had geen effect op de productie, activiteit of stabiliteit van sublancin 
168 maar verlaagde daarentegen de gevoeligheid van cellen voor dit lantibioticum. 
Daarnaast bleek de gevoeligheid van cellen af te hangen van de aanwezigheid van het 
mechanosensitieve kanaaleiwit MscL. Deze resultaten laten daarom zien dat MscL een 
kritieke factor is voor bacteriële gevoeligheid voor sublancin 168, in de zin dat het kan 
fungeren als een direct aangrijpingspunt voor dit lantibioticum of als een sluis naar de 
binnenkant van de cel. 

In hoofdstuk 10, tenslotte, worden de onderwerpen die in dit proefschrift zijn 
besproken geïntegreerd en in een breder perspectief geplaatst.  




