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Glycogeen is een polymeer van glucose monomeren en wordt door zowel 
micro-organismen als dieren gebruikt om energie in een compacte vorm op te 
slaan. Daarnaast speelt glycogeen een rol in fysiologische processen zoals cel 
differentiatie, de overleving van micro-organismes, biofilm vorming en virulentie. 
Een verstoring in de vorming en/of afbraak van glycogeen bij mensen is in de 
meeste gevallen fataal, zoals bij de ziekte van Pompe, Laforin en von Gierke. 
Bij de pathogene bacterie Mycobacterium tuberculosis, de veroorzaker van de 
longinfectie ziekte tuberculose waaraan jaarlijks meer dan één miljoen mensen 
overlijd, is glycogeen metabolisme gekoppeld aan infectie en virulentie. 

Glycogeen is een vertakt glucaan polymeer waarin de α-D-anhydroglucose 
monomeren via α-1,4-O-glycoside bindingen aan elkaar gekoppeld, en 
de vertakkingen gevormd worden door α-1,6-O-glycosidische bindingen. 
De belangrijke enzymen in glycogeen synthese zijn phosphotransferase, 
phosphoglucomutase, glucose-1-phosphaat adenyltransferase, glycogenine (in 
Eukaryoten), glycogeen synthase, en glycogeen vertakkingsenzym (GVE).   

GVEs behoren tot de α-amylase familie, een omvangrijke groep van enzymen 
actief op α-glucanen, zoals glycogeen, amylose, amylopectine en trehalose. 
GVEs behoren tot de glycoside hydrolase families 13 (GH13) en 57 (GH57). De 
GH13 familie is een groep van enzymen met meer dan 20 verschillende enzym 
activiteiten die allemaal een (β/α)8 katalytisch domein hebben. De GH13 GVE 
zijn, op basis van de mate van aminozuur sequentie ingedeeld in subfamilies 
GH13_8 (Eukaryoten) en GH13_9 (Prokaryoten). De GH57 familie omvat zes 
verschillende enzymatische activiteiten, waaronder α-amylase, amylopullulanase 
en 4-α-glucanotransferase. Het katalytische domein van GH57 enzymen bestaat 
uit een (β/α)7 barrel. 

Zowel de GH13 en GH57 GVEs gebruiken het zelfde reactiemechanisme, ondanks 
dat ze andere katalytische domeinen bezitten. De reactie start met de splitsing van 
de α-1,4-glycosidische binding in het donor glucaan substraat, resulterende in de 
vorming van een covalent glycosyl-enzym intermediair. In de tweede stap wordt 
deze glycosyl eenheid overgezet of op een acceptor glucaan, de nieuw gevormde 
vertakking. Naast deze vertakkingsreactie kan het ook geburen water als acceptor 
gebruikt wordt, resulterende in een hydrolyse reactie. Op dit moment is er een 
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grote verscheidenheid aan GH13 GVEs gekarakteriseerd, terwijl er slechts drie 
GH57 GVEs gekarakteriseerd zijn. Dit ondanks dat er meer dan 800 GVE gen-
sequenties bekend zijn, wat de aanleiding geweest is om meer GH57 GVEs 
in detail te bestuderen. De resultaten van dit onderzoek zijn in dit proefschrift 
opgenomen.

In hoofdstuk 1 wordt de stand van zaken uiteengezet betreffende het glycogeen 
metabolisme in prokaryote micro-organismen, de overeenkomsten en verschillen 
tussen de GH13 en GH57 GVEs, en de toepassing van GVEs om hoog 
vertakte maltodextrines te maken. Hierbij ligt de nadruk op de biologische rol 
van glycogeen en de metabole routes in glycogeen synthese. Daarnaast wordt 
ingegaan op de verschillen in de hydrolyse/vertakkings specificiteit van GVEs. 
Ook wordt ingegaan op het voorkomen van GH13 en GH57 GVEs in prokaryote 
micro-organismen. Terwijl de meeste prokaryote micro-organismen enkel een 
GH13 of een GH57 GVE hebben, zijn er ook micro-organismen met zowel 
GH13 als GH57 GVEs (volgens sequentie homologie), zoals bij M. tuberculosis 
en Petrotoga mobilis. 

De activiteit en specificiteit van de GH13 en GH57 GVEs van P. mobilis wordt 
in hoofdstuk 3 beschreven. Beide GVEs, verkregen door overproductie in 
Escherichia coli, zetten amylose om in een maltodextrine met een vertakkingsgraad 
van 8,5% voor het GH57 GVE en 13,5% voor het GH13 GVE. Deze 13,5% 
vertakking is één van de hoogste vertakkingsgraden die tot nu toe gerapporteerd 
is voor een met GVE geproduceerd maltodextrine. Het molecuulgewicht van 
het GH13 GVE-maltodextrine is 107 Da terwijl het GH57 GVE-maltodextrine 
slechts 104 Da is. Deze resultaten 1samen met de resultaten zoals die voor M. 
tuberculosis gepubliceerd zijn, wijzen in de richting van verschillende rollen 
voor de GH13 GVE en GH57 GVE indien beide enzymen samen voorkomen 
in één en hetzelfde micro-organisme. In dit proefschrift wordt in hoofdstuk 3 
gepostuleerd dat in dat geval het GH13 GVE betrokken is glycogeen synthese 
terwijl de rol van het GH57 GVE onduidelijk is. Hoogst waarschijnlijk speelt 
in een duale situatie het GH57 GVE geen rol in de glycogeen synthese. In het 
geval van M. tuberculosis wordt in de literatuur gespeculeerd over een rol in de 
lipopolysacharide biosynthese, alhoewel daar direct experimenteel bewijs voor 
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ontbreekt. De in-vivo rol van het GH57 GVE is daarom nog steeds een mysterie. 

In tegenstelling tot GH13 GVEs hebben GH57 GVEs een relatief hoge mate 
van hydrolytische activiteit. De activiteit van AmyC van Thermotoga maritima, 
waarvan eerder is beschreven dat het een α-amylase is, is hier bestudeerd. Op 
basis van de resultaten zoals die in hoofdstuk 2 worden gepresenteerd, wordt 
geconcludeerd dat AmyC eigenlijk een GVE is met een redelijk hoge mate van 
hydrolytische activiteit. Analyse van de 3D structuur van AmyC suggereert dat 
de hoge mate van hydrolytische activiteit veroorzaakt wordt door een significant 
kortere lus. In AmyC komt deze lus niet in de buurt van de acceptor bindingsplaats 
in het katalytisch centrum van het enzym. Daarnaast is één van de zogenaamde 
poortwachter aminozuren welke belangrijk is voor de vertakkingsactiviteit 
zodanig gepositioneerd dat het niet de rol van poortwachter kan vervullen. Uit 
een sequentie analyse van andere AmyC-achtige GH57 enzymen komt naar voren 
dat dergelijke hydrolytische GVEs ook voorkomen in aan T. maritima nauw 
verwante soorten. Het lijkt erop dat hydrolytische GH57 GVEs wijd verspreid 
zijn in de Natuur. 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de 
katalytische activiteit van twee GH13 GVEs en twee GH57 GVEs met als doel 
inzichten te verkrijgen in de mate waarin de GH13 en GH57 GVEs van elkaar 
verschillen. Het blijkt dat de geteste GH13 GVEs een substantieel hogere activiteit 
hebben op amylose dan de GH57 GVEs. Daarnaast hebben de GH57 GVEs een 
relatief hogere hydrolytische activiteit ten opzichte van de GH13 GVEs. Ten 
aanzien van de mate waarin GH13 en GH57 GVEs amylose of amylopectine, de 
twee glucose polymeren waaruit zetmeel is opgebouwd, modificeren kan gesteld 
worden dat GH13 GVEs producten met een hogere vertakkingsgraad geven. 
Tevens blijken de twee GH13 GVEs die getest zijn, vertakte maltodextrines te 
maken uit amylose en amylopectine met een smalle molecuulgewichtsverdeling; 
de met GH57 GVE geproduceerde maltodextrines bestaan uit twee tot zelfs drie 
fracties. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat de relatief lage 
mate van hydrolytische activiteit van GH13 GVEs essentieel is om een smalle 
molecuulgewichtsverdeling te krijgen. De resultaten gepresenteerd in hoofdstuk 
4 laten tevens zien dat het GH13 GVE van Rhodothermus marinus, welke onder 
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de handelsnaam Branchzyme door Novozymes verkocht wordt, op dit moment 
het beste GVEs is voor industriële zetmeel processing; dit enzym heeft slechts een 
zeer geringe mate van hydrolyse waardoor er weinig nevenproducten gevormd 
worden. Ook maakt dit enzym een hoog vertakt maltodextrine met een smalle 
molecuulgewichtsverdeling. 

Het met GVE gemodificeerde zetmeel heeft enkele voordelen boven natieve 
zetmelen, zoals een betere oplosbaarheid, kleinere moleculen en een lagere 
viscositeit bij hoge droge stof concentratie. De hoge vertakkingsgraad maken 
vertakte maltodextrines meer resistent tegen digestieve enzymen zoals α-amylase 
en amyloglucosidase, twee sleutel enzymen in de dunne darm die zetmelen 
omzetten in glucose. Daardoor zouden hoog vertakte maltodextrines een minder 
hoge bloed glucose piek kunnen geven, omdat de glucose over een langere tijd 
wordt vrijgemaakt, hetgeen nuttig kan zijn voor bijvoorbeeld sporters. Een 
andere potentiele toepassing van hoog vertakte maltodextrines is spoelvloeistof 
voor nierdialyse. In hoofdstuk 5 wordt een in-vitro verteringsanalyse analyse 
beschreven van een reeks van vertakte maltodextrines verkregen door verschillende 
type zetmelen, zoals die van aardappel, erwt en rijst, en met verschillende GVEs, 
welke in eerder hoofdstukken van dit proefschrift beschreven zijn, te modificeren. 
Het blijkt dat de mate van vertering af neemt naarmate er meer vertakkingen 
en kortere zijketens aanwezig zijn in de vertakte maltodextrines. Een behoorlijk 
deel van de hoger vertakte maltodextrines wordt in de analyse zoals die gebruikt 
is zelfs helemaal niet afgebroken. Deze resultaten wijzen erop dat vertakte 
maltodextrines verkregen met specifieke GVEs langzaam verteerbaar zijn en na 
consumptie mogelijk een lagere bloed glucose spiegel zouden kunnen geven. 

Alles bij elkaar hebben de resultaten die in dit proefschrift gepresenteerd worden 
de inzichten in de specificiteit van zowel GH13 alsook GH57 GVEs vergroot. 
GH13 GVEs zijn actiever en hebben een lagere hydrolytische activiteit op 
amylose en amylopectine dan GH57 GVEs.  De reden waarom GH13 en GH57 
GVEs zo verschillen in activiteit op amylose en amylopectine is mogelijk 
gelegen in de lus die in GH57 GVEs te klein is om het actief centrum af te dekken 
en één van de poortwachter aminozuren voldoende dichtbij het katalytische 
centrum te positioneren. Verder studies aan deze lus moeten uitwijzen of dat 
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ook daadwerkelijk zo is. GH13 GVEs zijn direct betrokken bij de synthese van 
glycogeen. Voor GH57 GVEs geldt dat alleen als er geen GH13 GVE aanwezig 
is. Het is onduidelijk wat de rol van GH57 GVEs is in micro-organismen waarin 
zowel een GH13 als een GH57 GVE voorkomt. Tenslotte laat het proefschrift 
zien dat het R. marinus GH13 GVE en het in dit proefschrift beschreven P. 
mobilis GH13 GVE gebruikt kunnen worden om hoog vertakte maltodextrines 
met een in-vitro vertraagde vertering te maken uit verschillende soorten zetmeel. 
Echter of deze vertraagde vertering ook voldoende is om de suikers in sportgelen 
en sportdranken te vervangen door hoog vertakte maltodextrines moet uit verder 
onderzoek blijken. 
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