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Samenvatting 
 

 
Fructanen zijn polymeren van fructose suiker eenheden. Fructose suiker eenheden 

vormen samen met glucose suiker eenheden de bouwstenen van het suiker molecuul, dat we 
kennen als kristalsuiker (de chemische naam is sucrose). Fructanen zijn opgebouwd uit 
fructose suiker eenheden die met een bepaalde chemische binding aan elkaar gekoppeld zijn. 
Niet alleen de soort chemische binding, maar ook de variatie in deze bindingen en de 
hoeveelheid fructose eenheden in een keten bepalen de eigenschappen van een fructaan 
polymeer. Zo zal een fructaan polymeer dat uit weinig eenheden bestaat gemakkelijker 
oplosbaar zijn dan een fructaan dat uit veel meer fructose suiker eenheden bestaat. 
Omgekeerd zal een lange fructaan keten een waterige oplossing sneller doen “indikken”. De 
twee soorten chemische bindingen tussen fructose eenheden die kunnen voorkomen in 
fructaan ketens zijn de ß(2→1) en ß(2→6) bindingen. Er zijn ook α bindingen mogelijk 
tussen suiker residuen, maar deze zijn niet gevonden in fructanen. In het algemeen zal elke 
fructose eenheid (behalve eindstandige fructose eenheden) dus aan twee kanten verbonden 
zijn met een andere fructose eenheid. Bovendien zijn er fructose eenheden die een 
vertakkingspunt kunnen vormen in een fructaan keten; deze zijn dan aan drie kanten 
verbonden met een fructose eenheid. Er wordt ook wel gerefereerd aan deze 
vertakkingspunten als ß(2→1→6) gebonden fructose eenheden. 

Fructaan polymeren worden geproduceerd door planten, maar ook door micro-
organismen. Micro-organismen zijn overwegend eencellige organismen, die zich net als 
meercellige organismen (zoals planten en dieren) voortplanten, eten en afvalstoffen 
uitscheiden om te overleven. Dit proefschrift gaat over de productie van fructaan polymeren 
door een bepaalde groep van micro-organismen: de bacteriën. Om nog specifieker te zijn: 
fructaan productie door een melkzuurbacterie. Melkzuurbacteriën zijn eencellige organismen, 
die tijdens hun groei een zure stof uitscheiden: melkzuur. Ze worden gebruikt in de productie 
van voeding en veevoer. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van yoghurt, wijn, 
bier, brood en kaas. Melkzuur heeft een conserverende werking: melkzuurbacteriën kunnen 
dan ook worden gebruikt voor het verlengen van de houdbaarheid van bepaalde 
voedingsmiddelen, zoals augurken en zuurkool. 

Een bijzondere toepassing van melkzuurbacteriën is het gebruik in 
gezondheidsbevorderende producten. Doordat melkzuurbacteriën van nature voorkomen in 
het maag / darmkanaal van mens en dier worden deze als “veilig” beschouwd. De toevoeging 
van melkzuurbacteriën aan bijvoorbeeld yoghurt kan een gezondheidsbevorderende werking 
hebben (melkzuurbacteriën worden dan gebruikt als zogenaamde pro-biotica). Een vereiste is 
dat de melkzuurbacteriën in levende staat het darmkanaal bereiken, zodat zij de microflora 
(de micro-organismen aanwezig in de darm) kunnen verbeteren. Een aantal 
gezondheidsbevorderende eigenschappen die zijn gekoppeld aan de toediening van 
melkzuurbacteriën zijn: (i) remming van groei van ziekte-verwekkende micro-organismen, 
(ii) het verhogen van een immunorespons (de reactie van een mens of dier tegen een 
“lichaamsvreemd” organisme), (iii) het verlagen van het cholesterol gehalte, en (iv) het 
voorkomen van bepaalde soorten kanker. 

Met name kleine fructaan ketens worden ook wel aangeduid als pre-biotica. Dit 
betekent niets meer dan dat deze korte fructaan ketens (bestaande uit weinig fructose 
eenheden) de groei bevorderen van pro-biotische organismen, en daarmee indirect de 
gezondheid van een individu bevorderen. Om deze positieve werking te kunnen 
bewerkstelligen, moeten deze kleine fructanen het maag / darmkanaal onbeschadigd 
doorkomen. Dit is mogelijk doordat fructanen bestaan uit fructose eenheden die door middel 
van een ß binding aan elkaar zijn gekoppeld. Deze binding is zeer resistent tegen de 
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agressieve zuren en andere chemische stoffen in het maag / darmkanaal. De verklaring voor 
de stimulerende werking op de groei van pro-biotische organismen van deze kleine fructanen 
is dat sommige van deze organismen fructanen enzymatisch af kunnen breken. De afbraak 
producten van de fructanen kunnen dan door het micro-organisme worden gebruikt voor de 
groei. 

Fructanen worden gemaakt door enzymen. Dit zijn chemische reactieversnellers 
(katalysatoren) gespecialiseerd in het uitvoeren van bepaalde chemische reacties. De 
enzymen die fructanen kunnen maken worden ook wel fructosyltransferase (FTFs) enzymen 
genoemd. Als een FTF wordt samengevoegd met sucrose (geincubeerd) dan wordt sucrose 
gesplitst in glucose en fructose. Een deel van de fructose wordt ingebouwd in fructaan 
polymeer, en de rest van de fructose komt vrij samen met de glucose. De molaire verhouding 
(een verhouding van het aantal moleculen) glucose en sucrose is dan 1:1. De molaire 
verhouding van fructose en sucrose hangt af van hoe efficiënt het FTF de fructose koppelt 
aan de groeiende fructaan keten. Er zijn chemische methoden om het vrijkomen van glucose 
en fructose te meten. FTF enzymatische activiteit kan worden verdeeld in drie soorten: (i) de 
hoeveelheid glucose die vrijkomt is een maat voor de totale enzym activiteit (totale 
hoeveelheid gesplitste sucrose); (ii) de hoeveelheid fructose die vrijkomt is een maat voor de 
hydrolyserende activiteit (sucrose wordt gesplitst en zowel glucose als fructose komen vrij); 
en (iii) de hoeveelheid glucose minus de fructose is een maat voor de transferase activiteit (de 
hoeveelheid fructose die wordt ingebouwd in fructaan polymeer). In het begin van een 
incubatie van FTF met sucrose is er geen fructaan polymeer om de fructoses aan te koppelen, 
in dat geval wordt de fructose gekoppeld aan het sucrose molecuul. In de tijd zullen steeds 
vaker langere ketens worden gemaakt en vervolgens gebruikt worden om fructose eenheden 
aan te koppelen. Uiteindelijk koppelen FTF enzymen fructose eenheden afkomstig van 
sucrose aan een ratjetoe van moleculen: sucrose, fructaan ketens van verschillende lengtes, of 
de fructose wordt niet gekoppeld en komt vrij. Wat de uiteindelijke producten zijn van de 
chemische reactie van een FTF enzym hangt ondermeer af van zijn specifieke voorkeur om 
een fructose eenheid aan bepaalde acceptor moleculen te koppelen. 

FTF enzymen worden gemaakt door planten en micro-organismen. FTF enzymen in 
micro-organismen worden uitgescheiden, ze komen buiten de cel terecht, alwaar ze fructaan 
polymeren kunnen maken. De functie van deze polymeren voor de bacterie is in veel gevallen 
onduidelijk. Deze polymeren zouden kunnen worden gemaakt als voedselvoorraad om de 
bacterie in tijden van voedselschaarste te helpen overleven. Sucrose is een alom aanwezige 
voedingsstof voor micro-organismen. Dat is niet het geval met een fructaan: een organisme 
heeft speciale enzymen nodig on een fructaan af te breken in stukjes die wel kunnen worden 
gebruikt voor groei van de bacterie. Een andere functie van fructanen zou kunnen zijn om de 
bacterie te beschermen tegen mechanische schokken e.d. Hiervoor moet een polymeer echter 
wel nauw verbonden zijn met een bacteriële cel, iets dat tot nu toe nog niet vaak is gevonden 
voor fructanen. Fructanen kunnen dienen als een “bindmiddel” voor de bacteriecel om vast te 
plakken aan een bepaald oppervlakte. Bacteriën kunnen twee soorten fructanen maken: (i) 
met overwegend ß(2→6) bindingen, een levaan; (ii) met overwegend ß(2→1) bindingen, een 
inuline. Levanen worden gemaakt door levaansucrase enzymen en inulines wordt gemaakt 
door inulosucrase enzymen. In het algemeen worden door bacteriën vaker levanen 
geproduceerd dan inulines. Planten produceren in het algemeen kleine inuline polymeren 
(bestaande uit 20 tot 50 fructose eenheden); de paar bekende bacteriële inulines zijn 
overwegend grote moleculen bestaande uit vele honderden fructose eenheden. 

Dit proefschrift concentreert zich op een bepaald micro-organisme dat fructanen 
maakt: Lactobacillus reuteri stam 121 (L. reuteri 121). Dit is een melkzuurbacterie die is 
geïsoleerd uit de darm van een jong biggetje. Deze bacterie maakt een fructaan (levaan) 
polymeer en een glucaan polymeer. Een glucaan polymeer is een keten van glucose eenheden 
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die middels een α chemische binding aan elkaar gekoppeld zijn. Beide typen polymeren 
worden buiten de cel geproduceerd. Als een grote hoeveelheid L. reuteri bacteriecellen wordt 
samengevoegd met sucrose (100 gram per liter) dan scheiden deze bacteriën zoveel enzymen 
uit, dat een hoeveelheid van 3 gram per liter glucaan polymeer en 6 gram per liter levaan 
polymeer wordt gemaakt na een incubatie van 17 uur. Na deze incubatie is vrijwel geen 
sucrose meer over: de sucrose is niet alleen gebruikt door de enzymen die suikerpolymeren 
maken, maar ook direct als voedsel door de bacterie zelf. Het levaan bevat zeer weinig 
vertakkingspunten. Het is een groot molecuul bestaande uit gemiddeld 1000 fructose 
eenheden. Van deze L. reuteri stam kon relatief eenvoudig een tweetal natuurlijke varianten 
(mutanten) worden verkregen. De eerste mutant (genaamd K24) kon geen enkel polymeer 
meer maken, de tweede mutant (genaamd 35-5) kon alleen nog het glucaan polymeer maken. 

Er zijn verschillende redenen waarom FTFs van L. reuteri 121 zijn bestudeerd in dit 
proefschrift. De drie belangrijkste redenen zijn: (i) Er is relatief weinig bekend over FTF 
enzymen. Het is onduidelijk hoe deze enzymatische reactie precies verloopt, waarom 
bepaalde FTF enzymen levanen maken en andere inuline polymeren, en wat de hoeveelheid 
fructose eenheden in een polymeer bepaald; (ii) L. reuteri is een interessant model organisme, 
omdat deze bacterie “veilig” voor de gezondheid is; (iii) Fructanen zijn polymeren met een 
verscheidenheid aan industriële toepassingen. 

Het oorspronkelijke doel van dit proefschrift was om het FTF enzym te bestuderen dat 
verantwoordelijk is voor levaan productie in L. reuteri 121. Om een FTF enzym te kunnen 
bestuderen is het belangrijk om veel enzym in handen te krijgen. Hiervoor is het nodig het 
genetisch materiaal (DNA) dat ten grondslag ligt (codeert voor) aan het enzym (een gen 
codeert voor een enzym) in handen te krijgen. Een eiwit naam wordt in gewone letters 
geschreven (bijvoorbeeld Lev) terwijl een gen naam in schuinschrift en kleine letters wordt 
geschreven (bijvoorbeeld lev). Een enzym is een eiwit, het omgekeerde is niet altijd het 
geval. Een gen bestaat uit bouwblokken die basen heten (of nucleotiden). De basen coderen 
in drietallen (tripletten) voor de bouwstenen (aminozuren) van eiwitten. De basenvolgorde 
van het gen dat het L. reuteri FTF codeert was onbekend. In Hoofdstuk 2 wordt beschreven 
hoe een ftf gen uit L. reuteri wordt geïsoleerd. Om het gen dat het L. reuteri FTF codeert in 
handen te krijgen is gebruik gemaakt van relatief gelijke gebieden (homologe gebieden) in de 
aminozuur volgorde (sequentie) van een aantal bacteriële FTF enzymen. Op deze gebieden 
zijn kleine stukjes DNA ontworpen (primers). Aangezien meerdere tripletten kunnen coderen 
voor hetzelfde aminozuur, en de exacte basensequentie van het gen onbekend is, moet 
rekening worden gehouden met alle mogelijke tripletten die kunnen coderen voor de 
aminozuren. Hierdoor bestaan de primers uit soms meer dan één base per positie (ze zijn 
gedegenereerd). Met een DNA amplificatie techniek genaamd polymerase ketting reactie 
(PCR) kan met deze primers het tussenliggende stuk DNA worden verkregen 
(geamplificeerd) uit het totale DNA. Met twee primers en het genetisch materiaal van L. 
reuteri is in een PCR reactie een stukje van een ftf gen verkregen. Door middel van een 
combinatie van verschillende PCR technieken is vervolgens het gehele gen geïsoleerd uit het 
genetisch materiaal van L. reuteri. Het verkregen gen (inu) was homoloog aan een aantal 
bacteriële FTFs, in het bijzonder FTFs van streptococcen, bacteriën die normaal worden 
gevonden in de mond en tandbederf kunnen veroorzaken. 

Vertaling van de basenvolgorde van het inu gen liet zien dat in het eind (C-terminaal) 
gedeelte van het eiwit (Inu) een specifiek motief van een aantal aminozuren aanwezig is dat 
19 keer herhaald wordt. Dit motief was opgebouwd uit de aminozuren LPXTG (één letterige 
codes voor aminozuren), en staat ook wel bekend als een celwand anker. Door dit celwand 
anker kan een eiwit in een bacteriële celwand (de barriëre tussen het binnenste van de 
bacterie en het milieu buiten de bacterie) blijven “hangen”. Dit kan een voordeel geven voor 
een bacterie, aangezien hierdoor bepaalde eiwitten “vlakbij” de cel kunnen worden gehouden. 
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Direct na het LPXTG motief was in de aminozuur volgorde van het eiwit een gedeelte 
aanwezig dat de cel membraan kan omspannen. De cel membraan is een dunne laag om een 
bacterie heen, die binnen de celwand ligt (zie Hoofdstuk 1, Figuur 8). Om de activiteit van 
het gen product te bepalen, is het in een expressievector in een andere bacteriestam 
(Escherichia coli ofwel E. coli) gezet. Een expressievector is een stuk DNA dat kan worden 
vermeerderd in een bacterie (zoals E. coli). In een expressievector kan een gen worden gezet, 
dat dan ook vermeerderd wordt. Bovendien wordt een gen in een expressievector vertaald 
naar eiwit sequentie (het gen komt tot expressie). Een eiwit dat door een gen in een 
expressievector wordt gecodeerd wordt ook wel een recombinant eiwit genoemd. Het volle 
lengte inu gen kon niet tot expressie worden gebracht in E. coli met gebruik van verschillende 
soorten expressievectoren. Expressie lukt wel na verwijdering van een gedeelte van het Inu 
(o.a. het LPXTG motief en het membraan omspannende gedeelte). Het recombinante Inu 
eiwit produceerde met sucrose grote hoeveelheden van een groot inuline polymeer en kleine 
inuline polymeren (fructo oligo sacchariden; FOS). Dit was een onverwachte vondst, 
aangezien werd gezocht naar een levaansucrase enzym dat een levaan polymeer maakte. 
Blijkbaar heeft L. reuteri naast een levaansucrase gen ook nog een inulosucrase (inu) gen. 
Het was niet eerder gevonden dat L. reuteri inuline of FOS fructanen produceert. Onder de 
condities getest (standaard groeimedium voor Lactobacillus met 100 gram per liter van 
verschillende suikers, waaronder sucrose), werd gevonden dat L. reuteri alleen FOS maakt 
(10 gram per liter). De L. reuteri natuurlijke varianten K24 en 35-5 produceerden geen 
inuline of FOS. Bacteriële inuline productie was eerder alleen gevonden in Streptococcus 
mutans stammen. FOS productie is maar voor een “handjevol” bacteriën gevonden. Het feit 
dat het genoom van L. reuteri een inulosucrase gen herbergt dat zowel FOS als een groot 
inuline polymeer maakt is een bijzondere, nog niet eerder beschreven, vinding. Hoofdstuk 2 
beschrijft de isolatie en moleculaire karakterisatie van: (i) het eerste Lactobacillus ftf gen; (ii) 
het eerste inulosucrase gevonden in een “veilig” organisme; (iii) een FTF enzym dat grote 
hoeveelheden van zowel een groot inuline polymeer als FOS maakt; en (iv) het eerste FTF 
eiwit met een LPXTG celwand anker. 

Om toch het gen dat de levaansucrase activiteit in L. reuteri codeert in handen te 
krijgen is ervoor gekozen om eerst het levaansucrase als puur eiwit te isoleren. Het L. reuteri 
levaansucrase eiwit is door ons geïsoleerd uit het medium van deze bacterie na groei op de 
suiker maltose. Hiervoor moet het medium worden gescheiden van de bacteriën, wat 
overblijft heet het supernatant van een bacterieculture. Dit werk is beschreven in Hoofdstuk 
3. Pogingen om het levaansucrase te zuiveren uit supernatanten van L. reuteri gegroeid op de 
suikers sucrose of raffinose (dit is een galactose gekoppeld aan een sucrose molecuul) waren 
op niets uitgelopen. Dit kwam doordat het levaansucrase uit de suikers sucrose en raffinose 
een fructaan kan maken. Blijkbaar was het eiwit (levaansucrase) zo sterk aan zijn product 
gebonden (levaan) dat beiden niet gemakkelijk van elkaar te scheiden waren. In 
supernatanten van L. reuteri gegroeid op maltose (glucose gekoppeld aan glucose) was het 
levaansucrase ook aanwezig, maar niet zo sterk als bij sucrose en raffinose supernatanten 
(verhouding van 1:10), terwijl geen fructaan uit maltose gesynthetiseerd kan worden. Met 
behulp van vier kolom (affiniteits) chromatografie (een manier om een eiwit specifiek te laten 
binden, of juist niet, aan een bepaald materiaal) stappen is het levaansucrase eiwit van L. 
reuteri 350 keer opgezuiverd. Tijdens de opzuiverings procedure is maar één eiwit gevonden 
met FTF activiteit. Het gezuiverde FTF eiwit produceerde hetzelfde levaan polymeer als L. 
reuteri 121 tijdens groei op sucrose. Het polymeer was van dezelfde grootte orde en had 
dezelfde bindingstypen, een vrijwel onvertakt levaan. Het gezuiverde L. reuteri levaansucrase 
is op een aantal punten anders dan eerder in de literatuur beschreven levaansucrases: (i) het 
enzym heeft calcium ionen nodig voor activiteit; (ii) het levaansucrase heeft een relatief hoge 
sucrose hydrolyserende activiteit; en (iii) het polymere levaan materiaal bestaat uit twee 
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fracties, één fractie van levanen bestaande uit plm. 1000 fructose residuen en één fractie van 
levanen  bestaande uit meer dan 10.000 fructose residuen. 

In Hoofdstuk 4 wordt de isolatie beschreven van het levaansucrase gen (lev) uit L. 
reuteri 121 dat codeert voor het levaansucrase eiwit (Lev) uit Hoofdstuk 3. Daartoe zijn van 
bepaalde gedeelten van het gezuiverde levaansucrase de aminozuur volgordes bepaald. Deze 
aminozuur volgorden zijn gebruikt voor het maken van gedegenereerde primers voor een 
PCR reactie met L. reuteri genetisch materiaal. Met behulp van een combinatie van PCR 
technieken, en het stuk van het levaansucrase gen dat werd verkregen in de vorige stap, is het 
volledige levaansucrase gen geïsoleerd. Lev is op aminozuur niveau voor 60% identiek met 
Inu, en dus zeer vergelijkbaar. Bovendien vertoont Lev ook grote gelijkenis op aminozuur 
niveau met andere FTF eiwitten van streptococcen. Naar analogie met Inu werd in de C-
terminale aminozuur sequentie van Lev ook een membraan omspannend gedeelte 
aangetroffen, en het LPXTG celwand anker. Zoals eerder gezien met het inu gen, waren er 
ook grote problemen om het lev gen tot expressie te brengen in E. coli. Andermaal 
resulteerde verwijdering van het C-terminale membraan omspannende gedeelte inclusief het 
LPXTG motief in goede expressie van lev in E. coli. Het recombinante Lev eiwit produceerde 
met sucrose hetzelfde levaan polymeer als L. reuteri 121. Het levaan bleek slechts 2–3% 
β(2→1→6) vertakkingspunten te bevatten. De levanen geproduceerd door de zeer verwante 
bacterie Streptococcus salivarius bevatten tot wel 30% van deze vertakkingspunten. Het 
recombinante Lev is maximaal werkzaam bij 50 °C, terwijl vrijwel alle andere bacteriële 
FTFs rond de 37 °C optimaal werkzaam zijn. Het recombinante Lev enzym wordt in de 
hydrolyse reactie geremd door het eigen enzym substraat, sucrose. Wanneer meer sucrose 
aanwezig is, is de hydrolyse reactie in Lev minder prominent aanwezig. Dit is logisch, 
aangezien bij hogere sucrose concentraties de kans groter is dat sucrose wordt gebruikt om de 
fructose aan te koppelen in plaats van het fructose vrij te laten komen. De transferase 
activiteit van Lev (koppeling van fructose aan sucrose of een fructaan) bij 37 °C kan het beste 
worden verklaard door de Michaelis-Menten vergelijking, vergelijkbaar met wat gevonden is 
voor andere FTFs. De Michaelis-Menten vergelijking beschrijft dat de enzymatische activiteit 
steeds verder toe neemt bij hogere substraat (in FTFs: sucrose) concentraties tot een bepaald 
maximum, dan heeft het enzym zijn maximale activiteit bereikt. Bij 50 °C vindt er een 
bijzondere verandering plaats in de enzym activiteit. Het enzym haalt niet zijn maximale 
activiteit, zelfs niet met hoge sucrose concentraties, al is dit effect niet zo sterk als met het 
recombinante Inu enzym (zie hieronder). 
 In Hoofdstuk 5 wordt de enzymatische activiteit van het recombinante Inu enzym 
(beschreven in Hoofdstuk 2) verder onder de loep genomen. De hydrolyse reactie van het 
recombinante Inu wordt geremd door het substraat sucrose, vergelijkbaar met wat gevonden 
werd voor Lev (Hoofdstuk 4). Het recombinante Inu enzym is evenals Lev optimaal actief 
bij 50 °C. De maximale transferase activiteit van recombinant Inu wordt evenals bij Lev niet 
bereikt, zelfs niet bij hoge sucrose concentraties. In tegenstelling tot Lev is dit effect voor Inu 
al duidelijk merkbaar bij 20 °C, maar nog veel duidelijker bij hogere temperaturen. Dit gaat 
zelfs zover, dat het recombinante Inu bij 50 °C onverzadigbaar is door zijn substraat. Met 
andere woorden: de transferase activiteit van het enzym blijft maar stijgen met stijgende 
sucrose concentraties. 

De belangrijkste conclusies van dit proefschrift zijn: (i) L. reuteri produceert bij groei 
op 100 gram per liter sucrose 10 gram per liter polysacchariden (waarvan tweederde een 
levaan). Daarnaast wordt ook nog eens ongeveer 10 gram per liter FOS geproduceerd; (ii) het 
eiwit en het corresponderende gen verantwoordelijk voor levaanproductie in L. reuteri 121 
zijn geïsoleerd; (iii) een additioneel gen coderend voor een inulosucrase enzym is geïsoleerd 
uit L. reuteri 121. Het zou heel goed kunnen dat dit inulosucrase verantwoordelijk is voor de 
FOS productie door stam 121; en (iv) beide ftf genen zijn tot expressie gebracht in E. coli, 
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waardoor een vrijwel ongelimiteerde hoeveelheid FTF eiwit werd verkregen voor 
experimentele doeleinden. Unieke eigenschappen van L. reuteri Lev en Inu zijn: (i) ze 
bevatten een C-terminaal LPXTG celwand anker dat verantwoordelijk bleek voor de 
expressieproblemen van deze genen in E. coli; (ii) beide eiwitten hebben een hoge optimale 
werktemperatuur van 50 °C; (iii) beide eiwitten, maar Inu in het bijzonder, laten activiteiten 
zien die niet kunnen worden beschreven aan de hand van de Michaelis-Menten 
reactievergelijking. Vooral Inu is onverzadigbaar door zijn substraat sucrose. 
 




