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Samenvatting voor de leek 



 

186 



 

 187

Bacteriën zijn overal….. 
Bacteriën zijn overal om ons heen aanwezig. Geregeld zijn deze ‘kleine beestjes’negatief in 

het nieuws, zodra bepaalde soorten bacteriën weer een uitbraak van een ziekte hebben 

veroorzaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan de Legionella bacterie die op veel plekken in 

warmwaterleidingen wordt gevonden en berucht is om het veroorzaken van de 

veteranenziekte. Ook de MRSA bacterie is veelvuldig in het nieuws; deze bacterie is resistent 

tegen bijna alle antibiotica die wij kennen en kan in mensen die toch al ziek zijn, ernstige 

infecties veroorzaken. Veel mensen realiseren zich echter niet dat veel bacteriesoorten met 

ons samenleven zonder ons kwaad te doen. Sterker nog, sommige bacteriesoorten zouden 

zelfs onze gezondheid kunnen bevorderen! Daarnaast worden veel voedselproducten door 

bacteriën gemaakt, in het bijzonder heel veel zuivelproducten zoals kaas, yoghurt en 

karnemelk. Maar ook zuurkool en veel soorten worst worden met behulp van bacteriën 

gemaakt. Veel van de bacteriën die betrokken zijn bij de voedselproductie, maar ook vele 

gezondheidsbevorderende bacteriën, behoren tot één speciale groep van bacteriën: de 

melkzuurbacterien. De bacteriën van deze groep maken allemaal melkzuur, eigenlijk een 

afvalproduct dat gemaakt wordt als deze bacteriën energie uit de afbraak van suikers willen 

halen. Dit melkzuur verzuurt het milieu van deze bacteriën, bijvoorbeeld de melk waarin ze 

groeien. Deze verzuring zorgt ervoor dat andere bacteriesoorten, die we niet zo graag in ons 

eten willen zien, niet kunnen groeien. De melkzuurbacteriën zelf hebben ervoor gezorgd dat 

ze, tot een bepaalde hoogte, goed tegen melkzuur kunnen. Doordat de melk zuur wordt 

scheidt de melk zich in wrongel en wei en kan er kaas gemaakt worden. Daarnaast zorgen 

deze melkzuurbacteriën er ook nog eens voor dat bijvoorbeeld de kaas die ze maken lekker 

gaat smaken. Door eeuwenlange selectie voor de beste smaak hebben wij, de mens, samen 

met deze bacteriën de bekende zuivelproducten ontwikkeld: Goudse kaas, camembert en brie, 

maar ook salami en zuurkool. Zelfs in wijn zorgen deze bacteriën voor extra smaak! Van alle 

verschillende soorten melkzuurbacteriën is Lactococcus lactis voor de Nederlandse economie 

de belangrijkste. Lactococcus lactis wordt namelijk gebruikt in de bereiding van Goudse kaas. 

 

Wat is een bacterie? 
Maar wat is een bacterie, en in het bijzonder een Lactococcus lactis? Een bacterie is een heel 

klein levend wezen; Lactococcus lactis is bijvoorbeeld een paar micrometer groot (1 
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micrometer is 1 duizendste millimeter!). Terwijl wijzelf uit miljarden en miljarden cellen 

bestaan die met elkaar één mens vormen, bestaat een bacterie uit slechts één enkele cel. Deze 

cel ziet er van buiten vaak eenvoudig uit: Lactococcus lactis lijkt bijvoorbeeld op een bolletje, 

niet helemaal rond maar een beetje ovaalvormig. Maar er bestaan ook andere vormen: de 

bodembacterie Bacillus subtilis is bijvoorbeeld staafvormig (zie ook de foto’s op pagina 45 

van dit proefschrift). Met deze ene cel kan een bacterie alles doen om in zijn omgeving te 

kunnen overleven; om zich te kunnen voeden en zich te kunnen vermenigvuldigen. Dat 

vermenigvuldigen doet een bacterie door zich in tweeën te splitsen en daarna de twee 

‘dochtercellen’ weer te laten groeien tot een volwaardige cel. 

 

De celwand van bacteriën. 
Als we wat beter naar de bacteriecel kijken zien we dat de buitenkant van de cel bestaat uit 

een celwand. Deze celwand is een erg belangrijk onderdeel van de bacterie, het beschermt de 

binnenste delen van de cel en bepaalt ook gedeeltelijk de vorm van de cel. De celwand bestaat 

uit een stevig netwerk van een verbinding van eiwitten en suikers, het peptidoglycaan. 

Peptidoglycaan is een heel speciale chemische verbinding en wordt alleen door bacteriën 

gemaakt. Naast dit peptidoglycaan zitten er ook nog andere stoffen in de celwand, 

bijvoorbeeld enzymen, lipoteichoinezuren (zie verderop) en suikers. Het 

peptidoglycaannetwerk is zo stevig dat de cel alleen kan groeien of zich kan delen als het 

peptidoglycaan eerst gedeeltelijk wordt afgebroken. Speciale celwandafbrekende enzymen, te 

vergelijken met schaartjes, zijn verantwoordelijk voor deze afbraak. Dit afbraakproces moet 

echter wel goed in de gaten gehouden worden, het moet zo gebeuren dat deze enzymen alleen 

daar knippen waar ze echt nodig zijn. Ze mogen niet te ver doorknippen, anders raakt de 

celwand zo ‘verknipt’ dat het zijn beschermende functie verliest en dan kan de cel dood gaan.  

 

AcmA 
In dit proefschrift wordt beschreven hoe AcmA, een peptidoglycaan afbrekend enzym van 

Lactococcus lactis, de juiste plek om te knippen vindt en zo in toom wordt gehouden. AcmA 

is verantwoordelijk voor de celwandsplitsing, het laatste stadium in het celdelingsproces. 

Zonder AcmA kan Lactococcus nog wel delen, maar de cellen blijven aan elkaar plakken en 

vormen zo een lange keten van cellen. In het laboratorium van Moleculaire Genetica is het 



 

 189

gen voor AcmA in Lactococcus lactis gevonden en is dit enzym verder onderzocht. Het 

enzym AcmA bestaat uit twee delen: een gedeelte dat peptidoglycaan kapot kan knippen met 

daaraan vast het bindingsdomein; dit gedeelte van AcmA bestaat uit drie ‘haakjes’. Het 

AcmA schaartje kan alleen knippen als het eerst met de haakjes aan de celwand van 

Lactococcus wordt gehangen. Het is ons gelukt te laten zien waar de haakjes aan de celwand 

vastzitten, door het fluorescent (lichtgevend) te maken (zie pagina 45 voor een foto van 

Lactococcus en andere bacteriën met de lichtgevende haakjes aan de celwand geplakt). Uit 

deze experimenten, beschreven in hoofdstuk 2, is gebleken dat de haakjes alleen maar op heel 

specifieke plaatsen willen haken: vooral rond de zogenaamde polen, de uiteinden van de cel. 

Dit is juist de plek waar AcmA ook verwacht wordt te knippen, omdat daar ook de 

celsplitsing plaatsvindt!  

Hoe komt het dan dat AcmA alleen daar aan de celwand kan haken? Is de celwand daar 

misschien net even anders dan de rest van de celwand? Als eerste hebben we uitgezocht 

waaraan AcmA haakt. Dat bleek peptidoglycaan te zijn, omdat, als we alle andere 

celwandonderdelen (de al genoemde lipoteichoinezuren en suikers) weghalen, AcmA nog 

steeds aan de celwand kan binden. Sterker nog, als al die andere celwandonderdelen zijn 

weggehaald blijkt ook dat AcmA opeens overal aan de overgebleven celwand kan haken, en 

niet meer alleen rond de al genoemde polen! Hieruit hebben we geconcludeerd dat AcmA 

alleen aan de polen kan binden, doordat in de rest van de celwand ‘iets’ zit dat het binden van 

AcmA verhindert. We hadden het idee dat de bindingverhinderende component misschien wel 

het al genoemde lipoteichoinezuuur zou kunnen zijn. Deze lipoteichoinezuren zijn in veel 

bacteriecelwanden aanwezig, maar de exacte functie is eigenlijk nooit helemaal opgehelderd. 

Het lijkt er vooral op dat in elke bacterie lipoteichoinezuren een heel andere functie kunnen 

hebben. Met een trucje is het ons gelukt te laten zien waar de lipoteichoinezuren in de 

celwand van Lactococcus zitten: tot onze grote verrassing precies daar waar AcmA niet kan 

binden! In Lactococcus zijn lipoteichoinezuren dus kennelijk betrokken bij het regelen van 

AcmA-binding, door te verhinderen dat het op plekken bindt waar het alleen maar kwaad kan 

doen. 

 

 

 



 

190 

Lipoteichoinezuren en AcmA. 
Lipoteichoinezuren zijn langgerekte moleculen die dwars door de peptidoglycaanlaag heen 

steken. Lipoteichoinezuren zijn belangrijk voor de lading van de celwand. Een mutant van 

Lactococcus die negatief geladen lipoteichoinezuren heeft in plaats van de meer neutraal 

geladen lipoteichoinezuren van een gewone Lactoccus, maakte het mogelijk te onderzoeken 

of de lading van invloed is op de binding van AcmA. AcmA is namelijk een positief geladen 

enzym en zou dus beter kunnen binden aan een mutant met een meer negatief geladen 

celwand! Deze mutant bleek sneller kapot te gaan dan de gewone Lactococcus en het bleek 

ook nog eens dat AcmA hiervoor verantwoordelijk was. Echter, toen we gingen kijken 

hoeveel AcmA er aan de cel kan binden, bleek dat er helemaal niet meer AcmA aan de cel 

bindt. Wel bleek dat AcmA minder snel wordt afgebroken in deze mutant. We wisten 

ondertussen dat de afbraak van AcmA ook belangrijk is voor de regulering van AcmA. Zoals 

al eerder genoemd, het bindingsdomein van AcmA bestaat uit drie kleine haakjes. Zodra een 

of meerdere haakjes van AcmA worden verwijderd, is het enzym minder actief en kan het 

minder goed de celwand kapot maken (dit staat beschreven in hoofdstuk 3). Door AcmA af te 

breken houdt Lactococcus AcmA dus ook in toom. In de mutant met negatief geladen 

lipoteichoinezuren wordt AcmA echter veel minder snel afgebroken, en het kan dus veel 

makkelijker de celwand kapot maken. Waarom deze mutant AcmA minder snel afbreekt is 

onbekend en zijn we aan het onderzoeken. 

Maar goed, we wilden weten hoe de lipoteichoinezuren ervoor zorgen dat AcmA niet kan 

binden. Het was ook nog mogelijk dat iets dat aan de lipoteichoinezuren vastzit hiervoor 

verantwoordelijk is. Aan lipoteichoinezuren zit namelijk ook glucose en galactose gebonden, 

beide zijn dit suikermoleculen. Nu wisten we van de literatuur dat, als Lactococcus galactose 

te eten krijgt, de afbraak van de celwand minder snel gaat dan wanneer het glucose te eten 

krijgt. Inderdaad bleek ook dat deze ‘galactose’ cellen minder AcmA kunnen binden 

(beschreven in hoofdstuk 5). Momenteel zijn we aan het onderzoeken wat precies het verschil 

is tussen lipoteichoinezuren van galactose cellen en glucose cellen en hoe deze 

lipoteichoinezuren dan binding van AcmA beïnvloeden. 
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Wat kunnen we hier mee? 
Het bindingsdomein van AcmA is niet alleen een interessant onderzoeksobject om te kunnen 

begrijpen hoe het enzym AcmA in toom wordt gehouden. Al voordat ik met dit onderzoek 

was begonnen was het bindingsdomein van AcmA bekend en was ook al het idee geboren het 

te gebruiken voor het ontwikkelen van vaccins. De haakjes van AcmA werden bijvoorbeeld 

vastgemaakt aan eiwitten die aan de buitenkant van de malariaparasiet zitten en vervolgens 

werden deze eiwitten aan Lactococcus cellen “gehangen”. De buitenkant van deze 

Lactococcen lijkt dan dus opeens op de buitenkant van de parasiet, en dan zouden deze 

speciale cellen als vaccin gebruikt kunnen worden. Als eerst de lipoteichoinezuren uit de 

celwand gehaald worden, binden deze parasieteiwitten over het hele oppervlak van de cel, in 

plaats van alleen aan de al genoemde celpolen! Dit zou tot een veel efficiënter vaccin kunnen 

leiden. 

Daarnaast is AcmA ook belangrijk in de productie van kaas. Om een goede smaak in Goudse 

kaas te krijgen moet de Lactococcus cel tijdens het rijpingsproces kapot gaan. In de cel zitten 

namelijk allerlei enzymen die belangrijk zijn voor de smaak van kaas. Het was al bekend dat, 

als je ervoor zorgt dat Lactococcus meer AcmA maakt, de cellen inderdaad eerder kapot gaan. 

Lactococcus heeft echter nog meer celwandafbrekende enzymen, naast AcmA. We waren 

benieuwd of de cellen ook eerder kapot zouden gaan als we meer van deze andere enzymen 

door Lactococcus laten maken. Inderdaad blijkt dat zo te zijn en dit staat beschreven in 

hoofdstuk 6. Dit kapotmaken gaat het beste als je de enzymen neemt die afkomstig zijn van 

Lactococcus virussen. Deze enzymen zijn uiteindelijk ook gebruikt voor het maken van 

testkazen. In deze kazen bleken de Lactococcen inderdaad veel sneller kapot te gaan, maar de 

smaak van de kaas was helaas niet beter. Waarschijnlijk komt dit doordat we de verkeerde 

Lactococcus soorten hebben gebruikt, deze waren eigenlijk niet in staat echt goede kaas te 

maken. 
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