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Samenvatting  

Microbiomen in verschillende ecosystemen, zoals de bodem, zijn divers en zeer complex. 
Zij vormen één van de belangrijkste bronnen voor een scala aan enzymen. De genetische 
informatie die aanwezig is in bodemmicrobiomen is lang cryptisch gebleven als gevolg van 
het gebrek aan kweekbaarheid van veel microben. Derhalve is het nu van vitaal belang dat 
metagenomica-gestoelde methoden voor het ontgrendelen van de onkweekbare microben 
worden toegepast om de ontdekking van nieuwe enzymen te bevorderen. Multi-species 
microbiële consortia gekweekt op specifieke (plant-afgeleide) substraten offreren 
belangrijke bronnen van dergelijke biokatalysatoren. In deze studie werden de consortia 
die essentiële enzymen coderen nodig voor de afbraak van tarwestro, onderzocht. In 
hoofdstuk 2 heb ik het systeem gescreend op (hemi) cellulolytische genen in fosmid-
bibliotheken, via een functionele metagenomica aanpak. Verder ontwikkelde ik een nieuwe 
functionele (mulitsubstraat) screeningsmethode om de specifieke (hemi) cellulolytische 
klonen te onderzoeken. Zo werd de ‘hit rate’ verbeterd in vergelijking met die van eerdere 
studies. Deze methode, in combinatie met klassieke screening (met behulp van enkel 
substraat) en metagenoom sequentiebepaling, onthulde de aanwezigheid van 18 
enzymencoderende genen. Deze enzymen behoren tot twaalf verschillende 
glycosylhydrolase (GH) families. De meeste genen waren geassocieerd met soortgelijke 
genen uit Klebsiella-gerelateerde organismen. Drie klonen werden geïdentificeerd die 
vermeende thermoalkalifiele enzymen (xylanase, galactosidase en glucosidase) coderen. In 
hoofdstuk 3 en 4 heb ik de activiteiten van geselecteerde (hemi) cellulolytische enzymen 
gekenmerkt op basis van parameters als temperatuur, pH, stabiliteit en tolerantie voor 
toxische stoffen. Een van de geselecteerde GH's (Proteïne P2), die eerder werd geacht 
enkelvoudige β-xylosidase activiteit te hebben, vertoonde twee, d.w.z. β-xylosidase- en α-
arabinosidase activiteiten. Daarnaast vertoonden twee andere GH familie enzymen 
(Proteïnen P5 en P6) thermotolerante α-glucosidase activiteiten. In de in silico 
structuurvoorspelling bleek dat deze twee enzymen tot een nieuwe familie van α-
glucosidasen behoren. Een ander gen, xylM1989, werd ook gevonden in de microbiële 
consortia gekweekt vauit tarwestro. In hoofdstuk 4 heb ik de functie van xylM1989 
gedetailleerd onderzocht, via gerichte synthetische metagenomica. XylM1989 vertoonde β-
xylosidase- en α-arabinosidase-activiteiten (GH43-familie) en lijkt op een Sphingobacterium 
sp. eiwit. Vijf eigenschappen maken XylM1989 een goede kandidaat voor industriële 
plantbiomassa saccharificatie: i) hoge activiteit bij alkalische pH, ii) hoge reactiesnelheid 
(Vmax), iii) tolerantie voor lignocellulose hydrolysaat afgeleide remmers (dwz furfural en 
5-hydroxymethylfurfural), iv) tolerantie voor een hoge concentratie xylose in aanwezigheid 
van Ca2+, Mg2+ en Mn2+ zouten en v) het vrijmaken van suikers uit complexe 
polysacchariden zoals xylan uit beukenhout, haverspelt xylaan en arabinoxylaan. Tenslotte 
heb ik het effect van de nieuwe enzymen getest, als  adjuvantia in commerciële 
enzymcocktails, in de afbraak van tarwestro. Hoofdstuk 5 beschrijft de efficiëntie van de 
enzymen in deze analyses. Hierbij spelen het kiezen van de juiste 
voorbehandelingsmethode, evenals de samenstelling van de enzymcocktail een bepalende 
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rol in de efficiëntie van de enzymatische hydrolyse. Hier heb ik gekozen voor een in-house 
stoomexplosiemethode voor het voorbehandelen van de tarwestro. De drie (hemi) 
cellulasen (P1, P5 en P6) geïdentificeerd in hoofdstuk 3 verhoogden de activiteit van een 
commercieel verkrijgbare cellulase cocktail efficiënt. 

	

14826- Maruthamuthu_BNW_DEF.indd   155 24-08-17   12:21


	Samenvatting



