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Nederlandse Samenvatting

Samenvatting voor een breed publiek

Deze samenvatting is geschreven voor een breed publiek. Om deze 
reden worden enkele belangrijke begrippen hier wat uitgebreider 
geïntroduceerd en zijn sommige zaken wat vereenvoudigd opgeschreven. 
Ook zijn een aantal resultaten in vereenvoudigde vorm weergegeven. 
Voor de volledige wetenschappelijk tekst en verantwoordingen wordt u 
verwezen naar de Engelstalige samenvatting en overige hoofdstukken van 
dit proefschrift.
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Voorwoord
De titel van dit proefschrift is, vrij vertaald naar het Nederlands,  “De biochemische 
karakterisatie en bio-informatica analyse van twee grote multidomein enzymen 
van Microbacterium aurum B8.A welke betrokken zijn bij de afbraak van 
zetmeelkorrels”. Dat is een hele mond vol en zal u mogelijk niet zo veel zeggen. 
Iedereen die mij wel eens heeft gevraagd waar ik onderzoek naar doe herkent 
waarschijnlijk wel twee woorden, namelijk “enzymen” en “zetmeel”. In de 
introductie hieronder wordt daarom een en ander kort uitgelegd met name 
ook de betekenis van amylase (een enzym) en zetmeelkorrels. Daarna volgt de 
samenvatting van het werk dat in dit proefschrift is beschreven.

Introductie

Zetmeel is een koolhydraat en komt veel voor in ons voedsel. Aardappelen, pasta 
en brood zijn voorbeelden van voedingsmiddelen die voor een belangrijk deel 
uit zetmeel bestaan. Zetmeel is opgebouwd uit twee verschillende ketens van 
glucosemoleculen: amylose en amylopectine. Het verschil tussen beide is dat 
amylose een lineaire keten is terwijl amylopectine vertakkingen heeft (zie Fig. 1). 
In planten wordt zetmeel opgeslagen als korrels. Deze zijn compact en resistent 
tegen afbraak door de meeste enzymen. De zetmeelsamenstelling en korrels 
verschillen per plantensoort die de korrels produceert. Aardappelzetmeelkorrels 
zijn bijvoorbeeld gemiddeld veel groter dan tarwezetmeelkorrels.

Figuur 1: Van zetmeelkorrel tot glucose, de opbouw van een zetmeelkorrel schematisch 
weergegeven. A: Elektronenmicroscoop foto van een halve tarwezetmeelkorrel waarop de semi-
kristallijne en amorfe lagen zichtbaar zijn. B: De lagen in een zetmeelkorrel, waarbij te zien is dat 
één kristallijne laag eigenlijk bestaat uit meerdere kristallijne lagen afgewisseld door een dunne 
amorfe laag. C: schematische weergave hoe amylose en amylopectine een kristallijne laag vormen. 
D: amylose (blauw) en amylopectine (zwart). E: Glucose.

Enzymen zijn eiwitten die een reactie kunnen versnellen (ook wel katalyseren 
genoemd) zonder dat ze daarbij zelf verloren gaan. Ze bestaan net als alle eiwitten 
uit aminozuren. Het aantal aminozuren verschilt per eiwit, zo bestaan enzymen 
die zetmeel af kunnen breken gemiddeld uit zo’n 500 tot 600 aminozuren. De 
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door mij bestudeerde enzymen bestaan echter uit meer dan twee keer zo veel 
aminozuren. Deze aminozuur keten is niet lineair en plat, maar gevouwen. Door 
deze vouwing ontstaan er 3D structuren, welke domeinen genoemd worden. 
Een eiwit kan bestaan uit meerdere domeinen. (Fig. 2)

Figuur 2: Schematische weergave van een eiwit met 2 domeinen. De zwarte lijn stelt de aminozuur 
keten voor. De domeinen staan aangegeven. Onderaan staat een schematische weergave van de 
domeinorganisatie van het eiwit. Het getal 511 geeft aan hoeveel aminozuren er in totaal in het 
eiwit zitten. 

Een domein kan een specifieke functie hebben binnen een eiwit. Daarom 
worden eiwitdomeinen in groepen (families) ingedeeld. In databases online 
wordt bijgehouden welke domeinen tot welke familie behoren en indien bekend 
welke functie ze hebben. Voor koolhydraatenzymen wordt dit bijgehouden in 
de CAZy ( Carbohydrate-Active enZymes) database, te vinden op www.cazy.org. 

Enzymen die zetmeel afbreken worden ook wel amylases genoemd. Ze 
katalyseren de afbraak van het glucosepolymeer zetmeel. Een voorbeeld 
hiervan is speekselamylase. Dit is een α-amylase enzym dat zetmeel omzet 
in kortere glucose polymeren en uiteindelijk tot maltose, wat uit 2 glucose 
eenheden bestaat (Fig. 3). Omdat α-amylase een glucose polymeer op bijna 
elke plaats kan splitsen behoort α-amylase tot de endo-amylases. Mensen 
produceren twee α-amylases in het spijsverteringsstelsel, speeksel amylase en 
alvleesklier amylase. Verdere afbraak van maltose naar glucose wordt gedaan 
door een ander enzym, genaamd α-glucosidase, dat in de dunne darm wordt 
geproduceerd. Dit katalyseert dezelfde hydrolysereactie als α-amylase, echter 
α-glucosidase kan maar één glucose per keer vrij maken van het uiteinde van 
een glucose polymeer. Daarom behoort α-glucosidase tot de exo-amylases (Fig. 
3). Amylases in ons spijsverteringsstelsel zorgen er dus voor dat zetmeel wordt 
afgebroken tot glucose, dat in de dunne darm in het bloed wordt opgenomen en 
dient als energiebron voor ons lichaam.

http://www.cazy.org
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Figuur 3: Schematische weergave van endo- en exo amylase activiteiten op zetmeel en maltose. 
Rode pijlen geven aan waar endo amylases kunnen knippen. Zwarte pijlen geven aan waar exo 
amylases kunnen knippen. 

De eerder genoemde amylases werken alleen goed als het zetmeel in opgeloste 
vorm beschikbaar is. Planten zetmeelkorrels zijn echter niet oplosbaar in 
water. Tijdens de bereiding van ons voedsel wordt zetmeel vaak bewerkt, 
waardoor de zetmeelkorrels toch kunnen worden afgebroken. Zetmeelkorrels 
kunnen bijvoorbeeld stuk gaan door het vermalen van voedsel, waardoor ze 
afbreekbaar worden. Ook wordt veel voedsel verhit. Dit zorgt ervoor dat de 
zetmeelkorrels opzwellen en water opnemen. Hierdoor worden zetmeelkorrels 
(beter) toegankelijk voor enzymen zoals amylases, waardoor ze kunnen worden 
afgebroken. 

In ons dieet zitten ook producten die niet behandeld of verhit zijn en waarin 
dus hele zetmeelkorrels zitten. Omdat onze eigen spijsverteringsenzymen deze 
niet volledig kunnen afbreken wordt dit ook wel resistent zetmeel genoemd. 
Alles wat we niet kunnen verteren verlaat het lichaam weer via de ontlasting. Uit 
onderzoek is gebleken dat de ontlasting van gezonde mensen met een gezond 
gewicht geen zetmeel(korrels) bevat. Dit komt omdat resistent zetmeel in de 
dikke darm wordt omgezet (gefermenteerd) door bacteriën. Bij de aanvang 
van mijn onderzoek was niet bekend hoe bacteriën precies in staat zijn om 
zetmeelkorrels af te breken. 

In microscopisch onderzoek naar de afbraak van zetmeelkorrels door bacteriële 
amylases is opgevallen dat sommige enzymen die wel zetmeelkorrels kunnen 
afbreken gaten maken in zetmeelkorrels. Uit ander onderzoek is gebleken dat 
amylases die langer zijn wel zetmeel kunnen afbreken en de kortere varianten 
niet, terwijl beide wel oplosbaar zetmeel kunnen afbreken. Hierbij bleek dat de 
langere amylases een of meer extra domeinen hadden die specifiek koolhydraten 
konden binden zonder dat deze werden afgebroken. Deze domeinen worden 
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koolhydraatbindings domeinen (afgekort CBMs, Carbohydrate Binding Module 
in het Engels) genoemd. 

Op basis van deze resultaten was de verwachting dat CBMs er voor zorgen dat 
enzymen zetmeelkorrels kunnen afbreken, waarbij gaten gevormd worden in de 
zetmeelkorrels. Dit is al eerder onderzocht, maar in dat onderzoek bleek dat het 
enzym ook zonder CBMs nog gaten kon maken in zetmeelkorrels [1,2]. Uit een 
overzicht (Introductie, tabel 1,2) van alle 37 tot nu toe onderzochte bacteriële 
amylases die zetmeelkorrels kunnen afbreken blijkt bovendien dat er negen 
andere amylases zijn die geen CBMs nodig hebben om zetmeelkorrels af te 
breken. Voor een aantal anderen is juist aangetoond dat de CBMs wel nodig zijn 
om zetmeelkorrels af te breken. Er was daarom extra onderzoek nodig om dit te 
verklaren. 

Inleiding
In dit proefschrift worden twee geheel 
nieuwe amylase enzymen beschreven 
die in staat zijn om zetmeelkorrels af te 
breken. Deze enzymen zijn afkomstig 
van de bacterie Microbacterium aurum 
B8.A, welke in staat is om te groeien op 
zetmeelkorrels. Het bestuderen van deze 
twee enzymen heeft geholpen om beter 
te begrijpen hoe zetmeelkorrels kunnen 
worden afgebroken. 

Het eerste enzym dat is bestudeerd 
noem(d)en we MaAmyA (Microbacterium 
aurum Amylase A). Het is net als menselijk 
speekselamylase een α-amylase. Het eerste wat opvalt is dat MaAmyA veel 
groter is dan andere α-amylases (Fig. 4). Hoewel het deel dat zetmeel afbreekt 
(het katalytische domein) vergelijkbaar is bevat MaAmyA nog zeven extra 
domeinen, waaronder twee CBM25 waarvan bekend is dat deze aan zetmeel 
kunnen binden. In hoofdstuk 2 hebben we de rollen van de extra domeinen van 
MaAmyA bestudeerd. Een nieuw zetmeel bindend domein (CBM74) is in detail 
bestudeerd in hoofdstuk 3. 

Figuur 4 : Schematische weergave van MaAmyA. HSA, speeksel amylase (Human Salivary Amylase 
in het Engels) is toegevoegd ter vergelijking om te laten zien wat MaAmyA zo bijzonder maakt. De 
getallen geven de lengtes aan (in aantal aminozuren) van de verschillende enzymen. ■: katalytisch 
domein, ■: FNIII domein, ■: CBM25 domein, ■: Onbekend domein. FNIII domein, CBM25 en 
Onbekend domein worden later in de deze samenvatting uitgelegd.

Microbacterium aurum B8.A 

De Microbacterium aurum B8.A bacterie 
is gevonden in slib uit de waterzuiver-
ingsinstallatie van een aardappelverwerkings-
fabriek. Bij het kweken van de bacterie 
viel op dat de kolonies een goudgele 
kleur hadden. Hieraan dankt de bacterie 
zijn naam (aurum is Latijn voor goud). In 
laboratoriumexperimenten werd de gevonden 
bacterie vergeleken met een bekende 
Microbacterium aurum bacteriestam DSMZ 
8600 uit een standaard bacteriecollectie. 
Hieruit bleek dat de nieuw gevonden bacterie 
in staat was om aardappelzetmeelkorrels af 
te breken, terwijl de bekende uit de collectie 
dat niet kon. De nieuw gevonden bacterie 
was dus duidelijk anders en kreeg daarom de 
toevoeging B8.A.
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CBM25 domeinen in MaAmyA zijn essentieel voor zetmeelkorrel 
degradatie en porievorming
MaAmyA is een α-amylase. Het katalytisch domein 
behoort net als de meeste α-amylase tot de 
GH13 familie. Naast het katalytisch domein bevat 
MaAmyA, 4 FNIII domeinen, 2 CBM25 domeinen 
en een onbekend domein. Hoewel FNIII domeinen 
vaak voorkomen in andere eiwitten, is hun rol in 
koolhydraatenzymen niet duidelijk. Dit is daarom 
nader onderzocht en wordt in een latere paragraaf 
besproken. CBMs kunnen aan koolhydraten 
binden zonder deze af te breken. Een aantal CBM-
families waaronder CBM25 kunnen aan zetmeel 
binden. MaAmyA bevat dus twee zetmeelbindende 
domeinen (CBM25). 

Om de effecten van de verschillende extra domeinen in MaAmyA te bestuderen 
heb ik verschillende versies van het enzym gemaakt waarbij één of meer 
domeinen waren verwijderd (Fig. 5). Analyse van deze enzymen toont aan 
dat de CBM25 domeinen noodzakelijk zijn voor de activiteit van MaAmyA op 
zetmeelkorrels.

 
Figuur 5: Verschillende versies van MaAmyA die zijn gemaakt en hun activiteit op zetmeelkorrels. 
Alle MaAmyA versies waren actief op oplosbaar zetmeel. ■: katalytisch domein, ■: FNIII domein, 
■: CBM25 domein, ■: Onbekend domein.

De zetmeelkorrels die behandeld zijn met de verschillende MaAmyA-versies 
zijn ook bekeken met een microscoop. Daarvoor is een Scannende Elektronen 
Microscoop (SEM) gebruikt. Deze kan hogere vergrotingen halen dan een 
‘gewone’ lichtmicroscoop, waardoor we de poriën die MaAmyA in zetmeelkorrels 
maakt kunnen zien (Fig. 6). Hierbij is gekeken welke van de gemaakte MaAmyA 
versies (Fig. 5) poriën kunnen maken en of de poriën verschillend zijn. De 
resultaten laten zien dat CBM25 nodig is voor porievorming. Zonder CBM25 zijn 
er alleen wat ondiepe beschadigingen zichtbaar ten opzichte van onbehandelde 
korrels (Fig. 6).

Hoewel de activiteiten (zowel op oplosbaar zetmeel als zetmeelkorrels) gelijk 
waren voor alle MaAmyA-varianten met CBM25 (Fig. 5), laten de SEM-resultaten 
zien dat er wel een verschil is tussen de gevormde poriën. De poriën die gevormd 

GH13 

De meeste amylases bevatten 
een katalytisch domein wat tot de 
13e Glucoside Hydrolase familie 
behoort. Tot nu toe zijn er 135 GH 
families bekend. Alle GH enzymen 
kunnen glycosidische bindingen 
in koolhydraten afbreken in een 
reactie waarbij water wordt 
gebruikt (hydrolyse reactie), van-
daar hun naam. De meeste GH13 
domeinen zijn actief op zetmeel. 
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worden door MaAmyA met het onbekende domein zijn groter dan de poriën die 
gevormd worden zonder het onbekende domein. Op basis van deze resultaten 
kan geconcludeerd worden dat de CBM25 domeinen in MaAmyA noodzakelijk 
zijn voor activiteit op zetmeelkorrels en porievorming. De aanwezigheid van 
het onbekende domein zorgt voor grotere poriën. Daarnaast lijken de FNIII 
domeinen geen effect te hebben op de activiteit of porievorming. 

 
Figuur 6: Overzicht van zetmeelkorrels, na 48 uur behandeling (incubatie) met verschillende 
MaAmyA varianten. ■: katalytisch domein, ■: FNIII domein, ■: CBM25 domein, ■: Onbekend 
domein.

CBM74 is mogelijk betrokken bij de fermentatie van resistent 
zetmeel in mensen
In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe het onbekende domein los is geproduceerd 
(alleen het roze domein uit Fig. 4) en geanalyseerd. Daarbij is aangetoond dat 
het onbekende domein wel aan zetmeel kan binden maar het zetmeel niet kan 
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Figuur 7: Fylogenetische boom van alle 77 gevonden CBM74 domeinen, inclusief MaAmyA, samen met 
een selectie van andere bekende CBM families. Tevens worden de domeinorganisaties van alle eiwitten 
weergegeven, alsmede informatie over de classificatie van het katalytische domein, de bacteriesoort 
welke het eiwit produceert en waar deze bacterie oorspronkelijk is gevonden (geïsoleerd). De lengte van 
de lijnen geeft aan hoeveel verschil er zit tussen de verschillende CBMs (schaalbalk geeft de lijn lengte aan 
die overeen komt met 0.1 aminozuur verandering per positie).
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afbreken. Tevens is aangetoond dat de aminozuurvolgorde van het onbekende 
domein anders is dan de 73 tot dan toe beschreven CBM-families (Fig. 4). Deze 
resultaten, samen met het effect op porievorming in zetmeelkorrels (Fig. 6 C en D) 
resulteren in de conclusie dat dit de eerste gekarakteriseerde vertegenwoordiger 
is van een nieuwe familie van koolhydraatbindende domeinen. Omdat dit de 74ste 
familie is die is beschreven in de literatuur heeft hij de naam CBM74 gekregen.

Om te onderzoeken hoeveel verschil er zit 
tussen verschillende CBM74-domeinen 
onderling en tussen CBM74 en bekende 
CBM-families is een fylogenetische analyse 
gedaan. Hiervoor werden de eiwitdatabases 
doorzocht en 76 eiwitten gevonden die 
een CBM74 domein bevatten. Van deze 76 
eiwitten is bekeken wat voor eiwitten het zijn, 
hoe hun domeinorganisatie eruit ziet (wat 
voor domeinen naast CBM74 zitten er in), 
door welke bacteriën ze gemaakt worden en 
waar die bacteriën oorspronkelijk gevonden 
(geïsoleerd) zijn. Deze resultaten (Fig. 7) laten zien dat CBM74 alleen in bacteriële 
eiwitten zit, en dan met name in grote α-amylases in combinatie met minimaal 
één CBM25 of CBM26 domein. Ongeveer de helft van deze bacteriën is geïsoleerd 
uit het menselijke spijsverteringsstelsel of een gerelateerde omgeving (zoals een 
riool). Als dit wordt bekeken voor alle zoogdieren is het zelfs ~75%. Dit wijst op 
een relatie tussen CBM74 en darmbacteriën. 

Bij gezonde mensen wordt al het resistente zetmeel uiteindelijk gefermenteerd 
door darmbacteriën, maar in twee onafhankelijke studies is gerapporteerd dat 
dit niet altijd het geval is voor mensen met obesitas [3,4]. Deze studies hebben 
vervolgens gekeken naar het voorkomen van verschillende darmbacteriën bij 
mensen met obesitas en gezonde mensen. Hieruit bleek dat mensen met obesitas 
veel minder tot geen Ruminococcus bromii en Bifidobacterium adolescentis 
bacteriën in hun ontlasting hadden. Wanneer deze bacteriën werden toegevoegd 
aan een ontlastingmonster van mensen met obesitas dan werd resistent zetmeel 
wel afgebroken. Juist Ruminococcus bromii en Bifidobacterium adolescentis 
bevatten een amylase met CBM74, terwijl de andere darmbacteriesoorten 
welke zijn getest in deze onderzoeken geen CBM74 domein bevatten. Het lijkt er 
dus op dat de grote complexe amylases met CBM74 een belangrijke rol hebben 
bij de fermentatie van resistent zetmeel in het spijsverteringsstelsel van mensen 
en zoogdieren.

GH13 subfamilies

De GH13 familie heeft heel veel leden 
(meer dan 35000). Omdat er toch wel 
duidelijk verschillende groepen zichtbaar 
waren zijn er subfamilies gemaakt op basis 
van de aminozuurvolgorde van het GH13 
domein. Het subfamilienummer volgt na 
een underscore achter GH13. Bijvoorbeeld 
GH13_42 voor subfamilie 42. Momenteel 
zijn er 42 subfamilies bekend. Daarnaast 
zijn er GH13 leden die niet tot een 
subfamilie behoren en daarom (nog) geen 
subfamilienummer hebben.
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Samenwerking tussen MaAmyA en MaAmyB
De zetmeelkorrelafbraak door MaAmyA is vergeleken met die door 
cultuurvloeistof van een M. aurum B8A cultuur die is gegroeid op medium met 
zetmeelkorrels.  Hierbij valt op dat de activiteit op zetmeelkorrels sterk verschilt, 
ondanks het feit dat de activiteit op oplosbaar zetmeel vergelijkbaar is. Waar 
MaAmyA alleen niet verder komt dan ~20% 
afbraak in 48 uur, zit de cultuurvloeistof 
al binnen 24 uur over de 50% afbraak (Fig. 
8). Wanneer de zetmeelkorrels met een 
vergelijkbaar afbraakpercentage met SEM 
worden bekeken is er ook een duidelijk 
verschil zichtbaar. Korrels behandeld met 
MaAmyA zien er uit als massieve korrels 
met één formaat poriën, terwijl de korrels 
die zijn behandeld met M. aurum B8.A 
cultuurvloeistof volledig poreus zijn en zowel 
grote als kleine gaten laten zien (Fig. 8). 

Figuur 8: Vergelijking van de zetmeelkorrelafbraak van MaAmyA en M. aurum B8.A 
cultuurvloeistof. De SEM foto’s van behandelde zetmeelkorrels zijn gemaakt na 6 uur (M. aurum 
B8.A cultuurvloeistof) of 48 uur (MaAmyA) incubatie. Het staafdiagram toont de verschillen in de 
groottes van de gevormde poriën. Omdat de M. aurum B8.A cultuurvloeistof (CV) naast veel kleine 
poriën ook een aantal grote poriën (GP) heeft zijn deze apart in het staafdiagram weergegeven.

Deze resultaten tonen aan dat M.aurum zeer waarschijnlijk naast MaAmyA 
gebruik maakt van één of meer extra enzymen om zetmeelkorrels efficiënt en 
volledig af te breken. Analyse van het DNA van M. aurum B8.A resulteerde in 
de identificatie van een gen coderend voor een tweede amylase, MaAmyB. In 
het DNA van M.aurum B8.A liggen de genen van MaAmyA en MaAmyB naast 
elkaar, wat er op kan wijzen dat ze functioneel met elkaar te maken hebben. 

Cultuurvloeistof

De cultuurvloeistof werd gemaakt door 
Microbacterium aurum B8.A stam gedu-
rende twee dagen te groeien in een 
vloeibaar medium waaraan zetmeelkorrels 
waren toegevoegd. Vervolgens werden de 
bacteriën en zetmeelkorrels verwijderd. De 
cultuurvloeistof bevatte alle enzymen die 
door Microbacterium aurum B8.A waren 
geproduceerd om de zetmeelkorrels af te 
breken. 
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In tegenstelling tot MaAmyA is MaAmyB een exo-amylase. Hierdoor kan 
MaAmyB alleen zetmeel vanaf de uiteinden afbreken. MaAmyB heeft naast het 
katalytische domein zes extra domeinen (Fig. 9). In hoofdstuk 4 wordt dit enzym 
meer uitgebreid beschreven.

Wat opvalt is dat het katalytische domein van MaAmyB ongeveer 20% groter is, ook 
al hoort het katalytische domein net als MaAmyA bij de GH13 familie (Fig. 9). Dit 
is een indicatie dat MaAmyB een vertegenwoordiger is van een nieuwe subgroep 
van de GH13 familie. Dit werd bevestigd na een fylogenetische analyse, waarvoor 
ook databases werden doorzocht met alle tot nu toe bekende eiwitsequenties. 
Hierbij werden 165 eiwitten gevonden met katalytische domeinen die in dezelfde 
groep als MaAmyB horen, voornamelijk in Streptomyceten. Samen vormen ze 
de nieuwe GH13 subfamilie 42 (GH13_42). Opvallend is dat alle leden van de 
GH13_42 subfamilie een vergelijkbare domeinorganisatie hebben, met telkens 
2 CBM25 domeinen en 1 FNIII domein welke voor het katalytische domein 
liggen (Fig. 7). Dit is bijzonder omdat geen van de tot nu toe beschreven GH13 
subfamilies dit heeft. Omdat we bij MaAmyA hebben aangetoond dat de CBM25 
domeinen noodzakelijk zijn voor zetmeelkorrelafbraak, en deze in de GH13_42 
subfamilie bijna altijd aanwezig zijn, lijkt het er op dat GH13_42 leden (zoals 
MaAmyB) ook betrokken zijn in de afbraak van zetmeelkorrels.

Figuur 9: Schematische weergave van MaAmyA, MaAmyB en de algemene domeinorganisatie van 
de GH13_42 subfamilie. Het katalytische domein van MaAmyA is direct boven het katalytische 
domein van MaAmyB geplaatst om het verschil in lengte tussen de 2 domeinen duidelijk weer te 
geven. De getallen geven de lengtes (in aantal aminozuren) van de verschillende enzymen aan. ■: 
katalytisch domein, ■: FNIII domein, ■: CBM25 domein, ■: CBM74.

Aangezien MaAmyB een exoactiviteit heeft en betrokken lijkt bij de afbraak 
van zetmeelkorrels, speculeren we dat in M. aurum B8.A MaAmyA en MaAmyB 
samenwerken in de zetmeelkorrelafbraak. Een soortgelijke samenwerking is al 
gerapporteerd tussen bacteriële α-amylases (endo-amylase) en glucoamylases 
(exo-amylase). Tevens komen in sommige Streptomyceten enzymen met 
GH13_42 domeinen voor, waarvan de genen op het DNA dichtbij genen liggen 
voor enzymen die lijken op MaAmyA. Onze hypothese is dat de endoamylase 
MaAmyA werkt als een boor en poriën maakt in de zetmeelkorrels. Vervolgens 
kan de exoamylase MaAmyB via deze poriën de zetmeelkorrel binnendringen 
en deze van binnenuit geheel afbreken. Deze hypothese past bij de data 
weergegeven in Figuur 8. Gedurende de eerste uren zal MaAmyA het meeste 
afbraakwerk doen (poriën maken in het oppervlak van de korrels), waardoor de 
afbraakpercentages in de twee geteste samples vergelijkbaar zijn (Fig. 8). Als de 
gaten eenmaal gemaakt zijn en MaAmyB hierdoor de korrels binnen kan dringen 
en deze van binnenuit begint af te breken, zal de afbraak versnellen. Dit is te zien 
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in Figuur 8: na 6 uur incubatie neemt de relatieve afbraak door de M.aurum B8.A 
cultuurvloeistof (wat zowel MaAmyA als MaAmyB bevat) toe, terwijl die door 
MaAmyA alleen afneemt.

FNIII domeinen fungeren als stabiele flexibele verbindingsstukken 
in koolhydraatenzymen
Zowel MaAmyA als MaAmyB bevatten vier FNIII-domeinen. Dit is voor 
koolhydraatenzymen een extreem hoog aantal aangezien minder dan 0.5% 
van alle koolhydraatenzymen die zijn opgenomen in de CAZy.org database 
een FNIII domein bevatten, en vaak niet meer dan twee FNIII domeinen per 
enzym. De rol van FNIII-domeinen in koolhydraatenzymen is onduidelijk. In de 
literatuur worden resultaten gevonden die elkaar tegenspreken. Een tweetal 
functies voor FNIII-domeinen worden in meerdere artikelen genoemd: een rol 
als oppervlaktebindingsdomein (vergelijkbaar met een CBM), of als flexibel 
verbindingsstuk tussen twee andere domeinen. We hebben een gedetailleerde
analyse gedaan om meer inzicht te krijgen in de mogelijke functie van FNIII-
domeinen in koolhydraatenzymen (hoofdstuk 5). Hiervoor hebben we eerst 
alle FNIII-domeinen in enzymen uit de CAZy database gehaald en vervolgens 
gekeken waar ze zich in het eiwit bevinden (tussen andere domeinen of aan een 
uiteinde). Ook keken we naar de activiteiten van enzymen met FNIII-domeinen 
om te zien of er een verband was tussen deze enzymen en een specifieke groep 
koolhydraten. Ter vergelijking werden deze analyses ook gedaan met bijna alle 
CBM-families (CBM1-67 en CBM74). De resultaten laten zien dat FNIII-domeinen 
vaak tussen twee andere domeinen liggen, terwijl CBM-domeinen juist vaak op 
een van de eiwit uiteindes liggen. Daarnaast werd er geen verband gevonden 
tussen eiwitten met een FNIII-domein en katalytische activiteit op een specifieke 
groep koolhydraten, terwijl zo’n verband wel gevonden werd voor enzymen 
met specifieke CBMs. Zo worden er bijvoorbeeld geen zetmeelbindende CBMs 
gevonden in enzymen die cellulose afbreken, terwijl FNIII-domeinen voorkomen 
in enzymen die of zetmeel of cellulose afbreken. Deze resultaten wijzen er 
op dat FNIII-domeinen fungeren als flexibele verbindingsstukken. Om dit 
goed te kunnen vaststellen zou bijvoorbeeld na het verwijderen van de FNIII-
domeinen van een enzym het andere type domein dat er achter zat moeten 
worden teruggeplaatst. Dit hebben we niet gedaan bij de MaAmyA-studie die 
beschreven is in hoofdstuk 2. Er is wel een publicatie over een ander enzym 
waarin dit experiment beschreven wordt en de resultaten van dit experiment 
passen bij onze hypothese dat FNIII-domeinen in koolhydraat enzymen fungeren 
als flexibele verbindingsstukken. 

De afbraak van zetmeelkorrels door bacteriële amylases
We hebben in hoofdstuk 2 laten zien dat MaAmyA CBM-domeinen nodig heeft 
voor het introduceren van poriën in zetmeelkorrels en de (gedeeltelijke) afbraak 
hiervan. Dit roept de vraag op hoe sommige bacteriële amylases zonder CBMs 
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dit ook kunnen (Introductie, Tabel 1). Hierbij valt op dat amylases die geen CBM 
nodig hebben in een andere GH13 subfamilie zitten dan amylases die wel een 
CBM nodig hebben (Introductie, Tabel 1). In de literatuur wordt gemeld dat een 
aantal van deze amylases op het katalytisch domein ook een soort van CBMs 
hebben. Dit worden oppervlaktebindingsplekken (SBS, Surface Binding Sites 
in het Engels) genoemd. Deze SBS zijn tot nu toe alleen gevonden in GH13 
subfamilies waar ook de amylases toe behoren die geen CBM nodig hebben 
om zetmeelkorrels af te breken. Onze conclusie is dat er twee mogelijkheden 
zijn waarop amylases zetmeelkorrels kunnen afbreken, namelijk met extra CBM 
domeinen of door de aanwezigheid van SBS in het katalytisch domein. 

Conclusies

Resistent zetmeel zoals zetmeelkorrels kan op twee manieren door bacteriële 
amylases worden afgebroken. Dit kan met behulp van extra CBM-domeinen in 
het enzym of door SBS in het katalytische domein. In het geval van MaAmyA 
van M. aurum B8.A gebeurt dit met behulp van CBM25. Daarnaast is er in 
MaAmyA een nieuw CBM-domein gevonden, CBM74, dat zeer waarschijnlijk 
een belangrijke rol speelt in de fermentatie van resistent zetmeel (bijvoorbeeld 
zetmeelkorrels) door darmbacteriën. De FNIII-domeinen in koolhydraatenzymen 
lijken te fungeren als flexibele verbindingsstukken om zo de samenwerking 
tussen het katalytisch domein en CBMs te optimaliseren. Tenslotte lijkt het er op 
dat in M. aurum B8.A MaAmyA en MaAmyB samenwerken om zetmeelkorrels 
efficiënt af te breken. 

Referenties
1 Lin L-L, Chyau C-C & Hsu W-H (1998) Production and properties of a raw-starch-degrading 

amylase from the thermophilic and alkaliphilic Bacillus sp. TS-23. Biotechnol. Appl. Biochem. 
28, 61–68.

2 Lo H-F, Lin L-L, Chiang W-Y, Chie M-C, Hsu W-H & Chang C-T (2002) Deletion analysis of the 
C-terminal region of the α-amylase of Bacillus sp. strain TS-23. Arch. Microbiol. 178, 115–
123.

3 Ze X, Duncan SH, Louis P & Flint HJ (2012) Ruminococcus bromii is a keystone species for the 
degradation of resistant starch in the human colon. ISME J. 6, 1535–1543.

4 Walker AW, Ince J, Duncan SH, Webster LM, Holtrop G, Ze X, Brown D, Stares MD, Scott P, Bergerat 
A, Louis P, McIntosh F, Johnstone AM, Lobley GE, Parkhill J & Flint HJ (2011) Dominant and 
diet-responsive groups of bacteria within the human colonic microbiota. ISME J. 5, 220–30.



Dankwoord

160


