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Op onze planeet is vrijwel geen enkele plek te vinden waar geen bacteriën aanwezig zijn. In de diepste 

diepzee en de heetste geisers zijn deze organismen gevonden. Dit betekent dat deze micro‐organismen 

een ontzettend goed ontwikkeld aanpassingsvermogen bezitten, hoewel niet elke soort  in dezelfde 

omgeving kan groeien en overleven. Alhoewel bacteriën vaak worden geassocieerd met ziekte, zijn 

verreweg de meeste bacteriesoorten geheel onschuldig voor mens en dier. Bacteriën worden zelfs 

vaak ingezet om voor de mens allerlei nuttige producten te maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van een proces dat fermentatie wordt genoemd. Bij fermentatie van voedingsstoffen zetten bacteriën 

deze om in beter houdbare of smaakvollere producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het conserveren 

van vlees tot gedroogde worst, van melk tot yoghurt, boter of kaas, en van witte kool tot zuurkool. Het 

fermentatieproces zorgt er niet alleen voor dat deze voedingsproducten betrekkelijk  lang houdbaar 

zijn, maar ook dat de bacteriën zelf voedingsstoffen tot zich kunnen nemen om te overleven. Deze 

manier van voedsel conserveren wordt wel de klassieke biotechnologie genoemd. De uiteenlopende 

combinaties  van  bacteriestammen  en  voedingsstoffen  hebben  gezorgd  voor  zeer  uiteenlopende 

variaties  in  smaak  en  consistentie  van onze  voeding,  zoals mooi  geïllustreerd wordt door de  vele 

verschillende soorten en smaken van kaas en worst. De variatie wordt met name veroorzaakt, doordat 

verschillende bacteriesoorten een andere verscheidenheid aan stoffen uitscheiden die de smaak en 

consistenties van de voeding beïnvloeden. De moderne biotechnologie, die de afgelopen decennia 

steeds verder is ontwikkeld, maakt gebruik van bacteriën die genetisch zijn veranderd met behulp van 

zogenaamde  recombinant‐DNA  technieken.  Dergelijke  aanpassingen  zorgen  ervoor  dat  andere  of 

nieuwe  stoffen  worden  geproduceerd.  Deze  kunnen  op  hun  beurt  weer  gebruikt  worden  voor 

bijvoorbeeld de conservering van voedingsmiddelen, het schoonmaken van vervuilde grond, of het 

afbreken van plastics. De geoptimaliseerde bacteriën kunnen zelfs gebruikt worden voor de productie 

van geneesmiddelen, wat als eerste succesvol werd gedemonstreerd door de microbiële productie van 

humaan  insuline en groeihormoon. Door biologische processen  in  te zetten voor de productie van 

geneesmiddelen is dierlijk of humaan donormateriaal niet meer nodig. Daarnaast is de huidige inzet 

van  gemodificeerde  bacteriën  en  andere  micro‐organismen  in  industriële  productieprocessen 

duurzaam,  doordat  ze  veel minder  vervuilend  zijn  en minder  energie  vereisen  dan  de  klassieke 

chemische processen. 

Om  te begrijpen hoe bacteriën kunnen worden  ingezet  in de biotechnologie en de  farmacie  is een 

kleine introductie over de opbouw van deze microben noodzakelijk. Bacteriën zijn kleine, ééncellige 

organismen, meestal  ongeveer  0,001–0,005 mm  groot  die,  een  enkele  uitzondering  daargelaten, 

alleen als afzonderlijke cellen zichtbaar zijn met behulp van een microscoop. Deze cellen bestaan uit 

een waterige substantie, het cytoplasma, die wordt omgeven door een vettige laag, de celmembraan. 

Afhankelijk  van  de  soort  bacterie wordt  deze membraan  nog  omgeven  door  een  celwand  die  is 

opgebouwd  uit  peptidoglycaan,  een  driedimensionaal  netwerk  van  suikerachtige moleculen. Deze 
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celwand geeft de bacteriën hun vorm en stevigheid. Dit is noodzakelijk aangezien de druk in bacteriën 

kan oplopen tot 20 atmosfeer. Zonder celwand zou de cel uit elkaar klappen.  

Bacteriën hebben, in tegenstelling tot dierlijke cellen, geen celkern. Het DNA ligt hierdoor als een los 

gevouwen molecuul, het chromosoom, in het cytoplasma. Naast een chromosoom kunnen bacteriën 

nog  kleinere  circulaire  DNA‐structuren  bevatten,  de  zogenoemde  plasmiden.  In  het  DNA  is  het 

bouwplan van de cel vastgelegd. Dit betekent dat elk proces, dat in de cel ten uitvoer wordt gebracht, 

is vastgelegd in het DNA. De DNA‐structuur is opgedeeld in kleine stukjes, de genen. Door afschrijving 

van de genen via een  tussenvorm, het mRNA, worden eiwitten gemaakt. Dit gebeurt door het aan 

elkaar koppelen van aminozuren op basis van de genetische code die in het gen is vastgelegd. Eiwitten 

zijn verantwoordelijk voor vrijwel alles wat in de cel gebeurt en ze zijn derhalve essentieel voor alle 

biologische processen die op aarde plaatsvinden. Een eiwit dat noodzakelijk is voor de omzetting van 

de ene chemische verbinding in een andere wordt een enzym genoemd. Dergelijke enzymen zijn erg 

belangrijk voor de bacterie om voedingsstoffen op nemen en te groeien. Ook in ons dagelijkse leven 

maken we veelvuldig gebruik van enzymen die door bacteriën  zijn gemaakt,  zoals bijvoorbeeld de 

actieve bestanddelen van wasmiddelen die de vetten en suikers op kledingstukken zelfs bij een lage 

wastemperatuur  kunnen  afbreken.  Bacteriële  enzymen worden  industrieel  geproduceerd  in  grote 

reactoren,  waarin  bacteriën  onder  gecontroleerde  omstandigheden  gekweekt  worden.  Om  te 

begrijpen  hoe  bacteriën  deze  enzymen  produceren  is  jarenlang  onderzoek  gedaan  naar  de 

verantwoordelijke  systemen  in  bacteriële  cellen. Door  zeer  gedetailleerd  te  bestuderen  hoe  deze 

processen functioneren, is het mogelijk gebleken om hierop in te grijpen en, waar nodig, aanpassingen 

aan te brengen om de gewenste enzymen te produceren.  

Om specifieke enzymen in bacteriën te produceren is het noodzakelijk, dat de cellen het DNA bevatten 

dat  codeert  voor  de  desbetreffende  enzymen.  Aangezien  bacteriën  de  hiertoe  benodigde  genen 

meestal niet van nature bezitten, worden ze aan het DNA van de bacterie toegevoegd. Hiervoor wordt 

vaak gebruik gemaakt van plasmiden. Om het geproduceerde enzym eenvoudig te kunnen zuiveren is 

het wenselijk, dat de bacteriën dit enzym  in hun kweekmedium uitscheiden. Dit kan bewerkstelligd 

worden door aan het enzym een zogenaamd signaalpeptide toe te voegen (een soort postcode), dat 

het mogelijk maakt om het eiwit naar de buitenkant van de bacteriecel  te sturen via een specifiek 

secretiesysteem.  Secretiesystemen  zijn  complexe moleculaire machines  die  zelf  ook  uit  eiwitten 

bestaan. Ze zijn gelokaliseerd in de membraan die het cytoplasma omgeeft en kunnen heel specifiek 

signaalpeptiden herkennen. De signaalpeptiden van verschillende eiwitten verschillen van elkaar en, 

mede  hierdoor,  worden  eiwitten  in  verschillende  verhoudingen  uitgescheiden.  Het  gebruikte 

signaalpeptide bepaalt ook naar welk  secretiesysteem een eiwit  gestuurd  zal worden. Tijdens het 

eiwittransport  over  de  membraan  door  een  secretiesysteem  wordt  het  signaalpeptide  van  het 

getransporteerde eiwit afgeknipt. De rest van het eiwit wordt door een secretiekanaal in de membraan 
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geduwd en op die manier komt het aan de buitenkant van de  cel  terecht  in de  ruimte  tussen de 

membraan  en  de  celwand.  Hier  zijn  nog  een  aantal  andere  eiwitten  actief  die  het  lot  van  een 

gesecreteerd eiwit mede bepalen, waaronder eiwitten die het uitgescheiden eiwit helpen om op de 

juiste manier  te vouwen,  zodat het  stabiel en actief  is. Ook vindt er een kwaliteitscontrole plaats. 

Wanneer een gesecreteerd eiwit niet de juiste vouwing heeft, dan wordt het door dit controlesysteem 

herkend en afgebroken met behulp van enzymen die proteasen worden genoemd. Elk van de stappen 

om  een  eiwit  naar  de  buitenkant  van  de  cel  te  transporteren  is  bepalend  voor  het  uiteindelijke 

resultaat. Als  één  van de  stappen niet optimaal werkt,  zal  dit  resulteren  in  vertraagde  of  slechte 

eiwitsecretie en als het gesecreteerde eiwit een industrieel geproduceerd enzym is zal de opbrengst 

van dit product laag zijn. Door in te grijpen in het complexe mechanisme van eiwitsecretie, van DNA 

tot uitgescheiden enzym, is het mogelijk om het productieproces te verbeteren en de productie van 

enzymen te vergroten. Dit zorgt dan weer voor een duurzamer proces, verbeterde opbrengst en een 

hogere productkwaliteit. 

In dit proefschrift worden twee verschillende bacteriën beschreven die gebruikt kunnen worden voor 

de productie van eiwitten, namelijk Lactococcus lactis en Bacillus subtilis. L. lactis is een bacterie die 

bekend is uit de zuivelindustrie. Deze bacterie wordt gebruikt voor het maken van yoghurt, karnemelk 

en kaas. B. subtilis is een bacterie die van nature in de bodem voorkomt en die daar als meststof benut 

kan  worden  om  planten  beter  te  laten  groeien.  B.  subtilis  is  daarnaast  een  organisme  dat  ook 

veelvuldig wordt  gebruikt  in de biotechnologische  industrie, met name  vanwege een uitzonderlijk 

groot vermogen om eiwitten uit te scheiden. Dit heeft te maken met de natuurlijke leefomgeving van 

B. subtilis, de bodem, waar de hoeveelheid voedingsstoffen vaak erg beperkt is. Hierdoor is het voor 

B. subtilis cruciaal om enzymen uit te scheiden die helpen om dood organisch materiaal, zoals resten 

van planten en dieren, te verteren en de afbraakproducten als voedingsstoffen op te nemen. Door 

natuurlijke  selectie  is  de  bacterie  zodanig  geëvolueerd,  dat  hij  zeer  goed  in  staat  is  om  grote 

hoeveelheden enzymen uit te scheiden.  

Zowel  L.  lactis  als B.  subtilis  zijn op  grond  van hun  lange  geschiedenis  van  veilig  gebruik door de 

overheid geschikt verklaard voor productie van eiwitten en enzymen die gebruikt worden voor het 

bereiden van levensmiddelen. B. subtilis wordt daarnaast veel gebruikt om enzymen te produceren die 

toegepast kunnen worden in wasmiddelen of de papier‐ en leerindustrie. Dit betreft vaak zogenaamde 

amylases die zetmeel afbreken en proteases die andere eiwitten afbreken. L.  lactis wordt nog niet 

toegepast voor de biotechnologische eiwitproductie. Dit heeft te maken met het feit dat L. lactis een 

minder sterk ontwikkeld eiwitsecretiesysteem bezit, wellicht doordat deze bacterie van nature in een 

zeer voedzame omgeving voorkomt, met name melk of wei, waardoor hij van nature minder enzymen 

hoeft uit te scheiden om voedingsstoffen te kunnen opnemen. Waar B. subtilis wel meer dan 25 gram 

per  liter  gesecreteerd eiwit  kan produceren, blijft de opbrengst  voor  L.  lactis op dit moment nog 
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beperkt tot een paar milligram per  liter. Toch  is L.  lactis, ondanks deze  lagere opbrengst, zeker een 

interessant organisme om te gebruiken voor de productie van eiwitten. In vergelijking met B. subtilis 

bezit L. lactis veel minder proteasen aan de buitenkant van de cel, waardoor er minder afbraak van 

gesecreteerde eiwitten plaats vindt. Hierdoor is L. lactis met name meer geschikt voor de productie 

van delicate eiwitten, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van vaccins tegen 

verschillende infectieziektes.  

 

Tijdens  het  hier  beschreven  promotieonderzoek  is  geprobeerd  om  de  productie  en  secretie  van 

eiwitten door L. lactis en B. subtilis te optimaliseren. Om de secretiesystemen van deze bacteriën te 

kunnen optimaliseren was het noodzakelijk om deze zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. In 

hoofdstuk 1 is daarom een vergelijking gemaakt tussen de secretiesystemen van de beide bacteriën. 

Hierbij  is  allereerst  gebruik  gemaakt  van  eerder onderzoek uit  de  eigen  groep  en de  beschikbare 

vakliteratuur. Daarnaast zijn de aminozuursequenties van de signaalpeptiden, die door deze bacteriën 

van nature gebruikt worden, vergeleken met behulp van verschillende computerprogramma’s. Hieruit 

is gebleken dat B. subtilis en L. lactis veel overeenkomsten vertonen met betrekking tot de aanwezige 

systemen voor eiwitsecretie en de structuur van hun signaalpeptiden. Er blijkt echter ook een aantal 

opvallende verschillen te zijn. Ten eerste zijn de signaalpeptiden van L. lactis gemiddeld wat langer dan 

die van B. subtilis. Dit is vooral het geval voor signaalpeptiden van eiwitten die gehecht blijven aan de 

celwand. Ook verschilt de lading van de gesecreteerde eiwitten in L. lactis ten opzichte van die van B. 

subtilis. Ten slotte is er een klein, maar significant verschil in de aminozuurvolgorde op de positie waar 

het  signaalpeptide  van een gesecreteerd eiwit wordt afgeknipt.  In B.  subtilis  is deze  volgorde  van 

aminozuren meestal alanine‐X‐alanine, waarbij X elk aminozuur kan zijn. In signaalpeptides van L. lactis 

is het eerste alanine‐residu vaak vervangen door een valine‐residu, zonder dat dit ogenschijnlijk van 

invloed is op het afknippen van het signaalpeptide van een gescreteerd eiwit. 

Het  secretiesysteem  van  L.  lactis  kent  slechts  een  enkel  type  secretiekanaal,  terwijl  B.  subtilis  er 

meerdere kan hebben. Dit is mogelijk gerelateerd aan het grotere aantal en de grotere hoeveelheid 

eiwitten die door B. subtilis kunnen worden uitgescheiden in vergelijking met L. lactis. Zoals hierboven 

reeds is vermeld bevat B. subtilis daarentegen veel extracellulaire proteasen, die ervoor kunnen zorgen 

dat de eiwitten die worden uitgescheiden snel afgebroken worden. Het is gelukkig mogelijk om een 

groot deel van deze proteasen  te verwijderen door middel van genetische modificatie, hetgeen de 

productiviteit van B. subtilis kan verhogen. Deze afgeleide varianten van B. subtilis worden daarom 

regelmatig  gebruikt  in  de  industrie, maar  dit  heeft  helaas  ook  een  aantal  nadelen. De  cellen  die 

extracellulaire  proteasen missen  zijn  vaak minder  robuust  en  gaan makkelijker  kapot  tijdens  een 

productieproces.  Dit  leidt  tot  meer  verontreinigingen  van  cytoplasmatische  eiwitten  in  het 

groeimedium, waardoor de zuivering van het beoogde product ingewikkelder wordt.  
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In de hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit proefschrift is beschreven hoe L. lactis gebruikt kan worden voor 

de productie van eiwitten die mogelijk toepasbaar zijn voor de ontwikkeling van een vaccin tegen de 

antibioticumresistente  ziekteverwekkende  bacterie  Staphylococcus  aureus  (beter  bekend  als  de 

ziekenhuisbacterie MRSA). Hoofdstuk 2 beschrijft het gebruik van een L. lactis stam (PA1001 genaamd) 

die het eiwit AcmA mist. Dit eiwit draagt bij aan de bacteriële celdeling, maar ook aan de natuurlijke 

lysis  (het  openknappen)  van  de  bacterie. Daarnaast mist  de  PA1001  stam  het  gen  voor  de  enige 

extracellulaire protease van L. lactis, HtrA. Met behulp van deze L. lactis stam was het mogelijk om zes 

verschillende gesecreteerde eiwitten van S. aureus te produceren. Als eerste werd de PA1001 stam 

vergeleken met de veel vaker gebruikte stam NZ9000. Hieruit bleek dat, zoals verwacht, de PA1001 

cellen robuuster zijn en ook zorgen voor minder afbraak van de te produceren eiwitten. Ook was het 

mogelijk om specifieke ‘tags’ (een soort haakjes) aan de gesecreteerde eiwitten te zetten, zodat het 

eenvoudiger  is  om  deze  eiwitten  uit  het  groeimedium  te  vissen  en  te  zuiveren.  Tevens  werd 

aangetoond  dat  de  S.  aureus  eiwitten  hun  biologische  activiteit  behouden  als  ze  in  L.  lactis 

geproduceerd worden. Helaas bleek dat één van de onderzochte S. aureus eiwitten (SA0620) niet in 

gesecreteerde vorm geproduceerd kon worden, waarschijnlijk doordat er naast HtrA  toch nog een 

ander protease in de cellen van L. lactis actief is en SA0620 afbreekt.  

Om het gebruik van  L.  lactis voor eiwitproductie  te vereenvoudigen werd,  zoals beschreven  in de 

hoofdstukken 3 en 4, een set van plasmiden ontwikkeld die de productie van eiwitten, voorzien van 

tags, vergemakkelijkt. Met behulp van deze plasmiden is het nu mogelijk om gesecreteerde eiwitten 

te produceren met een  tag aan de  voorkant  van het eiwit  (N‐terminaal) of  aan de achterkant  (C‐

terminaal). Naast  de  veelvuldig  gebruikte His6‐tag  (6  histidine  aminozuur‐residuen  achter  elkaar), 

waarmee eiwitten uit het groeimedium gevist kunnen worden, werd deze set plasmiden uitgebreid 

met  zogenaamde  AVI‐  en  Strep‐II  tags.  Deze  beide  tags  zijn  niet  alleen  bij  de  eiwitzuivering  te 

gebruiken, maar ook om de geproduceerde eiwitten specifiek te markeren voor detectiedoeleinden. 

Ook werden de plasmiden zodanig aangepast, dat de tags met een heel specifieke protease van de 

geproduceerde eiwitten afgeknipt kunnen worden zodra ze niet meer nodig zijn.  

Om de toepassingsmogelijkheden van S. aureus eiwitten, voorzien van een Strep‐II tag, te illustreren 

werd het met deze tag geproduceerde LytM eiwit gebruikt voor de detectie van antistoffen tegen dit 

eiwit  in  humaan  serum. Hiertoe werd  een  zogenaamde  ELISA‐assay  gebruikt,  zoals  beschreven  in 

hoofdstuk 4. De ELISA‐assay  is een  laboratoriumtest, waarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid 

antistoffen  die  worden  geproduceerd  door  mensen  of  dieren  die  aan  een  bepaald  eiwit  zijn 

blootgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij patiënten met een infectie veroorzaakt door de S. aureus 

bacterie. De  hoeveelheid  antistoffen  die met  de  ELISA‐assay  gedetecteerd wordt  kan  beschouwd 

worden als een maat voor de ernst van de  infectie of de frequentie waarmee  iemand  in contact  is 

gekomen met S. aureus. Dit principe is verder uitgediept in hoofdstuk 5, waarin beschreven wordt hoe 
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eiwitten, die normaal aan het oppervlak van S. aureus gebonden zijn, werden geproduceerd in L. lactis. 

Deze eiwitten werden vervolgens gebruikt in ELISA‐assays om de hoeveelheid antistoffen tegen deze 

eiwitten in sera van verschillende patiënten en gezonde vrijwilligers te vergelijken. Hierbij werd met 

name gekeken naar sera van patiënten met de genetisch‐bepaalde blaarziekte epidermolysis bullosa 

(EB). Door deze ziekte hebben patiënten met EB een uiterst gevoelige huid die snel beschadigd raakt, 

waardoor  chronische  wonden  kunnen  ontstaan.  Dergelijke  wonden  zijn  zeer  bevattelijk  voor 

kolonisatie door de  S.  aureus  bacterie.  Een opmerkelijke bevinding  uit  eerder onderzoek was dat 

patiënten met EB, ondanks de beperkte barrièrefunctie van hun huid en de verhoogde blootstelling 

aan S. aureus, zelden ernstige infecties ontwikkelen. Verondersteld werd dat dit komt door een goede 

bescherming tegen S. aureus met behulp van antistoffen die hun  immuunsysteem aanmaakt. Dit  is 

inderdaad wat de resultaten van de ELISA‐assays lieten zien. Wanneer de sera van patiënten met EB 

werden vergeleken met die van gezonde dragers van S. aureus bleek, dat in sera van de EB‐patiënten 

hogere concentraties antistoffen tegen de onderzochte S. aureus eiwitten aantoonbaar waren.  

In de hoofstukken 6 en 7  is de focus verlegd van eiwitsecretie  in L.  lactis naar de optimalisatie van 

eiwitsecretie in B. subtilis. Hoofdstuk 6 beschrijft onderzoek naar de rol van RasP, een protease in de 

celmembraan  van  B.  subtilis. Uit  de  resultaten  is  gebleken  dat  RasP  beperkend  kan  zijn  voor  de 

efficiënte productie van  twee  industriële enzymen,  respectievelijk het protease  ‘Properase’ en het 

zetmeel‐afbrekende  amylase  AmyAc.  De  standaard  B.  subtilis  stam  kan  deze  twee  gesecreteerde 

eiwitten niet goed produceren, maar wanneer RasP  in verhoogde hoeveelheden aangemaakt wordt 

leidt dit tot een aanzienlijk verhoogde opbrengst. In het geval van AmyAc was de opbrengst zelfs 10 

keer verhoogd. Dit blijkt niet alleen te maken te hebben met een efficiënter secretieproces door de 

verhoogde  RasP  niveaus,  maar  ook  met  met  een  betere  groei  van  de  RasP‐overproducerende 

bacteriën.  

In hoofdstuk  7 wordt  verder onderzoek naar de  functie  van  niet‐essentiële  componenten  van de 

secretiemachinerie van B. subtilis beschreven. De genen coderend voor deze componenten werden 

verwijderd uit de standaard productiestam en het effect op de secretie van verschillende enzymen 

werd vervolgens onderzocht. De resultaten laten zien dat met name de zogenaamde SecDF en SecG 

eiwitten een zeer belangrijke rol spelen in de productie en uitscheiding van twee zetmeel‐afbrekende 

industriële amylases en een protease. Ook bleek het eiwit DnaK van belang te zijn voor productie van 

de  protease.  Tenslotte  is  gebleken  dat  mutatie  van  de  niet‐essentiële  secretiemachinerie‐

componenten weinig extra  stress oplevert voor de eiwitproducerende bacteriën. Tezamen kunnen 

deze bevindingen wellicht gebruikt worden om het secretieproces  in B. subtilis  in de toekomst nog 

verder te verbeteren.   

De resultaten beschreven in dit proefschrift worden samengevat en in een breder perspectief geplaatst 

in het afsluitende hoofdstuk 8. De overkoepelende  conclusie  is dat het beschreven onderzoek de 
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mogelijkheden om gesecreteerde eiwitten in B. subtilis en L. lactis te produceren heeft vergroot, maar 

dat er zeker nog ruimte is voor verdere optimalisatie van de desbetreffende processen. Er zullen echter 

wel grenzen aan de verbeteringsmogelijkheden zijn, maar die worden waarschijnlijk gesteld door de 

mogelijkheden  van  de  bacteriën  om  beschikbare  voedingsstoffen  en  energie  te  verdelen  over  de 

essentiële processen om zelf te kunnen functioneren en de processen die nodig zijn om  industriële 

enzymen optimaal te produceren. 
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