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In ditzelfde hoofdstuk is aanqetoond, dat de snel verzurende 

variant melkeiwitten hoofdzakeli jk tot peptiden afbreekt. De 

proteolytische capaciteit van dit organisme was voldoende om in 

een mengcltuur van lanqzaam en snel verzurende melkzuurstrep

tococcen ook de langzarne variant van stikstofverbindingen te 

voorzien. Dit bleek uit studies gedaan aan mengculturen. Er was 

in een derqelijke rnengcultuur sprake van een hoge celdichtheid 

van de langzame variant, en van een duidelijke verandering van 

de onderlinge getalsverhouding ten gunste van de langzame vari

ant. De procentuele toename van de lanqzame variant in een 

mengcultuur kon alleen verklaard worden door te veronderstellen 

dat een overmaat aan aminozuren en oeptiden er toe zou leiden 

dat de langzaam verzurende variant sneller zou qroeien dan de 

snel verzurende. Een analyse van de groeisnelheden van beide 

var ianten in een medium met voldoende 9ept iden en aminozu ren 

wees uit dat deze veronderstelling iuist was (Hoofdstuk II). 

Teneinde een indruk te krijgen van de rnechanismen die aan de 

snelle groei van de langzaam verzurende variant in een mengcul

tuur ten grondslag liqqen, werd een onderzoek verricht naar de 

populatiekinetiek van mengculturen van langzaam en snel verzu

rende varianten van S. cremoris in energie-qelimiteerde continu 

culturen. Tevens werd de plasmidendichtheid van beide varianten 

be9aald. Dit onderzoek is in Hoofdstuk III beschreven. Er zijn 

aanwijzingen gevonden dat de informatie voor de synthese van de 

enzymen, die in de snelle variant verantwoordeliik zijn voor de 

hydrolyse van melkeiwitten, gelegen is op een plasmide. Oit 

plasmide ontbreekt in de langzame variant, dit verklaart de af

wezigheid van proteolytische act iviteit in de langzaam verzu

rende variant. 

De snellere groei van de langzaam verzurende variant ten op

zichte van de snel verzurende, wordt niet veroorzaakt door een 

lagere energie-investering in de synthese van plasmiden ONA. 

Een analyse van de totale hoeveelheid plasmiden DNA in beide 

var ianten heeft u i tgewezen dat die hoeveelhe id geli ik is. U it 

competitie-experimenten in lactose-gelimiteerde continu cul

turen zijn aanwijzingen verkregen dat de verklarinq voor de 

hoge groeisnelheid van de langzame variant eerder gezocht moet 

worden in energiebesparingen op het niveau van eiwitsynthese. 

In Hoofdstuk IV wordt aandacht besteed aan de rol die pep

tiden vervullen in het stikstof:netabolisme van S. cremoris. 

Peptiden bleken een qeschiktere stikstofbron voor de langzaam 

en snel verzurende variant dan arninozuren. In batch culturen 

kwam dit tot uiting in hogere groeisnelheden, in lactose-geli

miteerde continu culturen door een hogere celopbrengst. De 

hogere celopbrengst van s. cremoris in een lactose-qelimiteerde 

continu cultuur met peptiden als stikstofbron kon verklaard 
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worden vanuit de aanname dat transport van aminozuren in de 

vorm van peptiden minder energie vereiste dan transport van 

losse aminozuren. Tevens is aangetoond, dat extracellulair lac

taat de groei van s. cremoris in eem medium met vrije amino

zuren aanzienliik verlaaqt. Iri een medium met peptiden was dit 

n iet het geva l. 

In Hoofdstuk v en VI is het onderzoek naar de rernminq van de 

groe i door lactaat van S. cremor is in een medium met vr i ie 

aminozuren beschreven. Uit studies gedaan aan intacte cellen 

van S. cremoris zijn aanwijzingen verkreqen dat export van lac

taat door deze bacterien een oroces is waarbij enerqie vrij

komt, die wordt geconserveerd in de vorm van een electroche

mische protonen gradient. Een verhoginq van de extracellulaire 

lactaat concentratie heeft tot gevolg dat er minder enerqie bij 

dit proces vrijkornt, hetgeen in batch culturen leidt tot een 

verlaqing van de groeisnelheid. Door de effecten van extracel

lulair lactaat op de celopbrengst van s. cremoris in een lac

tose-gelimiteerde continu cultuur te onderzoeken, kon een 

schatting worden gemaakt van de bijdrage die het lactaat export 

systeem levert aan het energie metabolisme van deze bacterie. 

Deze bijdrage bedraagt ongeveer 12% van de totale hoeveelheid 

ATP die op substraatniveau uit lactose gevormd wordt. 

In Hoofdstuk VI worden inleidende experimenten beschreven 

met qe:isoleerde membraanblaasjes van S. cremoris. Dergeli ike 

membraanblaasjes zijn in teqenstellinq tot intacte cellen vrij 

van intracellulaire energiedragers zoals ATP. Ze zi in daarom 

uitermate qeschikt voor de studie van lactaatexport. Worden 

dergelijke blaasjes opqeladen met lactaat en vervolqens uitver

dund in een lactaatvrij medium, dan stroomt lactaat naar bui

ten. Deze uitstroom gaat samen met de vorming van een electro

chemische protonen gradient ( llil 8+) over het mP.mbraan. Deze

Liµ8+ representeert een hoeveelheid energie. Aangetoond werd

dat de llµH+ in s. cremoris de drijvende kracht is voor o.a.

de opname van een aantal aminozuren. 

In Hoofdstuk VII worden de resultaten beschreven van een on

derzoek naar de oecologische implicaties van energiegenerering 

door lactaat export. Een verhoging van de extracellulaire lac

taat concentratie heeft tot gevolg dat minder energie vrijkomt 

bij de export van lactaat door S. cremoris. In een menqcultuur 

van s. cremoris en Pseudomonas stutzeri heeft lactaatconsumptie 

door de pseudomonas tot qev�lg, dat de celopbrenqst van de 

streptococ aanzienlijk wordt verhoogd. De resultaten van de in 

Hoofdstuk v, VI en VII beschreven onderzoekingen werpen een 

nieuw licht op energiegenerering in gistingsbacterien en op re

laties tussen qistingsbacterien en bacterien die g istingspro

ducten consumeren. 
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