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 Het verschijnsel van multidrug resistentie (MDR) is het vermogen van 
cellen om resistentie te ontwikkelen tegen een wijd bereik aan giftige moleculen 
die in hun structuur niet aan elkaar verwant zijn. MDR wordt veroorzaakt door de 
(over) expressie van transporteiwitten die deze verbindingen de cel uitdrijven. 
Multidrug resistentie heeft bijvoorbeeld geleid tot meervoudige complicaties bij de 
behandeling van kanker of infectieziekten. Voorbeelden van het laatste is de 
uitgebreide medicijn resistente Mycobacterium tuberculosis (XDR-TB) en de 
methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) die wereldwijd de dood van 
miljoenen mensen hebben veroorzaakt. De introductie en het oneigenlijke gebruik 
van antibiotica hebben geleid tot de selectie van bacteriën die door het veranderen 
van hun genoom resistentiemechanismen hebben ontwikkeld die het mogelijk 
maken onder zware antibioticadruk te overleven. 

Verschillende typen resistentie mechanismen kunnen worden 
geïdentificeerd: 1) enzymen die de giftige verbindingen afbreken en buiten werking 
stellen, 2) het aanbrengen van veranderingen in de aangrijppunten van het 
medicijn, 3) het voorkomen dat de giftige verbinding de cel kan binnendringen, en 
tenslotte 4) de actieve uitstoot van giftige verbindingen dankzij de overexpressie 
van transporteiwitten in het membraan (MDR-transporters) (Hoofdstuk 1). 
Sequentieanalyse uitgevoerd op meerdere bacteriegenomen heeft onthuld dat in de 
natuur MDR transporter alom vertegenwoordigd zijn. Veel 
onderzoeksinspanningen zijn gericht op het ophelderen van de fysiologische 
functie(s) van MDR-transporters en op het transportmechanisme, de 
substraatherkenning en de expressie van MDR-transporters (Hoofdstuk 1).  
 Een belangrijk aspect is de expressie van bacteriële MDR-transporters 
aangezien de ontregeling van de regulatie van expressie vaak de oorzaak van het 
MDR fenotype is. De meerderheid van bacteriële MDR-transporters zijn 
onderworpen aan regulatie door plaatselijke of globale regulatoreiwitten die 
functioneren op het niveau van transcriptie. Over het algemeen herbergen bacteriën 
resistentiemechanismen die het hen mogelijk maken te reageren op blootstelling 
aan giftige verbindingen. Een dergelijke omstandigheid leidt in cellen tot het 
opreguleren van laag tot expressie komende MDR-transporteiwitten. De goed 
beschreven trancriptionele activator BmrR van Bacillus subtilis en de 
transcriptionele repressor QacR van Staphylococcus aureus reguleren bijvoorbeeld 
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de expressie van respectievelijk de MDR transporteiwitten Bmr en QacA 
(Hoofdstuk 1). Typerend bestaat een MDR-regulatoreiwit uit twee domeinen; het 
DNA-bindende domein aan het N-uiteinde en het ligand-bindende domein aan het 
C-uiteinde. Een gemeenschappelijk kenmerk van het DNA-bindende domein is de 
aanwezigheid van een “helix-turn-helix” (HTH) motief. Verdere classificatie is 
gebaseerd op de hoge sequentiehomologie van het DNA-bindingsdomein en op 
basis van dit kenmerk kunnen vier verschillende families worden aangewezen: 
AraC, MarR, MerR en TetR. Interessant daarbij is dat recente studies aangeven dat 
de MDR-regulator LadR van Listeria monocytogenes en LmrR van Lactococcus 
lactis behoren tot de transcriptiefactor familie PadR die niet eerder betrokken 
waren bij MDR. In tegenstelling tot de membraangebonden MDR-transporteiwitten 
zijn transcriptiefactoren oplosbare eiwitten die relatief "rechttoe rechtaan" in 
grotere hoeveelheden tot overexpressie kunnen worden gebracht. Het ophelderen 
van de structuur en functie van deze MDR-transcriptiefactoren is belangrijk 
aangezien deze eiwitten vaak een vergelijkbaar bereik aan substraten herkennen als 
de transporteiwitten waarvan de expressie gereguleerd wordt. Dit kenmerk maakt 
de transcriptiefactoren ideale kandidaten voor het bestuderen van de moleculaire 
grondslag van multidrug-herkenning. Deze nieuwe inzichten zullen bruikbaar zijn 
voor de verdere ontwikkeling van nieuwe verbindingen die het MDR fenotype 
kunnen onderdrukken waardoor de werkzaamheid van medicijnen verhoogd kan 
worden (Hoofdstuk 1).  
 Lactococcus lactis is een Gram-positief melkzuurbacterie en wordt 
wijdverspreid toegepast voor het maken van gefermenteerde voedselproducten. Het 
genoom van L. lactis bevat ongeveer 40 vermeende MDR transporters waarvan 
sommige betrokken zijn bij de energieafhankelijke uitstoot van niet aan elkaar 
verwante vetoplosbare en giftige verbindingen. Het secondaire transporteiwit LmrP 
bijvoorbeeld gebruikt de protonengradiënt over het membraan om allerlei 
verbindingen uit te scheiden, terwijl de ATP-bindingscassette (ABC) 
transporteiwitten LmrA (3) en LmrCD (2) voor het vervullen van een vergelijkbare 
functie de vrije energie gebruiken afkomstig van de hydrolyse van ATP. Door de 
genen van deze transporteiwitten uit te schakelen kan een inzicht verkregen worden 
welke transporteiwitten verantwoordelijk zijn voor MDR in L. lactis. LmrC en 
LmrD blijken verantwoordelijk te zijn voor de inherente multidrug resistentie in L. 
lactis. Deze twee eiwitten zijn zogenaamde ABC half-transporters die tezamen als 
heterodimeer een werkzame MDR transporter vormen. De overexpressie van 
LmrCD leidde tot cellulaire bescherming tegen de giftige uitwerkingen van 
verscheidene verbindingen, b.v. daunomycin, ethidiumbromide en Hoechst 3334 
(Hoofdstuk 2), terwijl verwijdering van de lmrCD genen uit het genoom van L. 
lactis stam NZ9000 de cellen overgevoelig maakt voor deze verbindingen. 
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Bovendien kan het resistente fenotype van de ∆lmrCD stam worden hersteld tot het 
wilde typen expressie niveau van LmrCD te herstellen. Het is daarbij interessant 
dat de overexpressie van het lmrA-gen geen effect liet zien en dat dit de cellen zelfs 
meer vatbaar maakte voor de giftige verbindingen (Hoofdstuk 2). In het verleden 
zijn er vier MDR-stammen van L. lactis ontwikkeld door de cellen bloot te stellen 
aan toenemende concentraties daunomycine, ethidiumbromide, cholaat en 
rhodamine 6G. Deze stammen bleken multidrug resistent en vertoonde niet alleen 
een hoge resistentie tegen de verbinding waaraan ze waren blootgesteld maar ook 
tegen allerlei ongerelateerde giftige verbindingen. DNA-array analyse van deze 
stammen heeft aangetoond dat de expressie van de lmrC- en lmrD-genen fors 
omhoog is gegaan. Tevens was er nog een opgereguleerd gen, genaamd lmrR 
(lactococcal multidrug resistance regulator), dat stroomopwaarts van lmrCD is 
gelegen, en dat voorheen bekend stond als ydaF. Analyse van de 
nucleotidenvolgorde liet zien dat er frameverschuivingen en puntmutaties 
plaatsgevonden hebben in het lmrR gen van al deze vier MDR-stammen waardoor 
er niet-werkzame LmrR varianten ontstaan. Deze resultaten suggereren een 
mogelijke rol van LmrR in het omlaag regelen van de expressie van lmrCD en 
lmrR in L. lactis (Hoofdstuk 2).  
 Op basis van aminozuurvolgorde homologie behoort LmrR tot de PadR-
familie van transcriptieregulatoren. PadR transcriptionele regulatoren zijn 
betrokken bij het regelen van de expressie van fenolzuurdecarboxylase-genen (pad) 
die derivaten van fenolzuur, zoals ρ-coumarine-, feruline- en cafeïnezuren 
ontgiften (1). Veel leden van de PadR-familie zijn nauw verwant aan de MarR-
familie voor meervoudige antibioticaresistentie die in bacteriën en archaea is 
aangetroffen. Analyse van het transcriptoom van een ∆lmrR-stam liet de verhoogde 
expressie zien van de lmrC en lmrD genen en niet van andere genen (Hoofdstuk 3). 
Dit resultaat toonde aan dat LmrR verantwoordelijk is voor de regulatie van de 
expressie van enkel de lmrCD genen, en bevestigde de eerdere waarneming dat 
LmrCD de hoofdtransporter is die verantwoordelijk is voor het verkregen fenotype 
van de verschillende geselecteerde MDR-stammen van L. lactis. Vervolgtypering 
liet zien dat het wilde type LmrR bindt aan twee afzonderlijke plekken op het 
promotorgebied van lmrCD; plek 1 is gelegen in het -35 en -10 gebied terwijl plek 
II overeenkomt met een rechtstreeks omgekeerde nucleotide volgorde herhalingen, 
waarbij de herhalingen niet perfect zijn. Deze regio bevat een motief dat bijna 
gelijk is dat van de PadR-bindingsplek op de padA-promotor (Hoofdstuk 3). Testen 
met rechtstreeks gebonden verbindingen lieten zien dat LmrR een interactie 
aangaat met deze moleculen, terwijl verdere expressie studies suggereren dat de 
binding van de giftige verbindingen aan LmrR leid tot een verhoogde expressie van 
de lmrCD genen. Een eenvoudig model voor de regulatie van de expressie van de 
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lmrCD genen door LmrR is als volgt: indien de vetoplosbare giftige moleculen in 
het milieu aanwezig zijn dan zullen zij de cel indringen, om vervolgens te binden 
aan het DNA-gebonden LmrR. LrmR ondergaat hierbij een structuurverandering 
waardoor het vrijkomt van de promotor regio van de lmrCD genen waarna het 
RNA-polymerase met de transcriptie van lmrCD kan beginnen. LmrCD zal de 
giftige verbinding vervolgens uit de cel stoten, en dit zal leiden tot een verlaagde 
concentratie van de verbinding in de cel. Hierdoor zal LmrR terugkeren tot zijn 
apo-toestand en opnieuw binden aan de promotor regio en opnieuw de expressie 
van de lmrCD genen onderdrukken (Hoofdstuk 3). Analyse van het transcriptoom 
van de onafhankelijk geïsoleerde MDR-stammen liet eveneens een toename van de 
transcriptieniveaus van het lmrR gen zien. Deze waarneming suggereerde dat 
LmrR is onderworpen aan zelfregulatie. LmrR bind aan een groot stuk DNA van 
zijn eigen promotorgebied waarbij er geen duidelijk bindingsmotief is. Een van de 
LmrR varianten die een puntmutatie (T82I) bevat bind niet langer aan beide 
promotorgebieden van de lmrCD en lmrR genen en is ook niet in staat giftige 
verbindingen te binden zoals voor Hoechst 33342 zichtbaar gemaakt. Het naast 
elkaar op één lijn brengen van de sequentie van LmrR met ander PadR/MarR 
regulators liet zien dat dit aminozuur residu sterk geconserveerd is (Hoofdstuk 5) in 
deze eiwitfamilie. Wanneer er gegroeid wordt in de aanwezigheid van giftige 
verbindingen werd geen verhoogde expressie van het lmrR gen waargenomen in 
wilde typen cellen. Echter de lmrCD en lmrR genen komen constitutief tot 
expressie in de cellen die een werkzaam LmrR gen missen. Deze resultaten tonen 
aan dat de expressie van de lmrCD en lmrR genen verloopt doormiddel van twee 
verschillende mechanismen. Daarbij is het interessant dat veel van de PadR 
regulatoren betrokken zijn bij de regulatie van processen waarbij giftige 
verbindingen worden afgebroken, terwijl LmrR de expressie van een MDR-
transporter reguleert dat degelijke giftige moleculen de cel uitstoot (Fig. 1 en 
Hoofdstuk 3). 
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Figuur 1. Mechanisme voor resistentie tegen giftige verbindingen in L. lactis. Bij afwezigheid van 
giftige moleculen bindt LmrR in verschillende oligomere vormen aan de DNA promotor regio van 
respectievelijk de lmrCD en lmrR genen. Indien de cellen een giftige verbinding in hun groeimilieu 
tegenkomen dan zal deze verbinding de cel binnengaan en op een stochiometrische manier binden aan 
de LmrR-dimeer. Deze toestand zal waarschijnlijk leiden tot het vrijkomen van LmrR van de lmrCD 
promotor regio waarna expressie van lmrCD mogelijk is. In het membraan zal de nieuw 
gesynthetiseerde ABC-transporter LmrCD de giftige verbinding de cel uitstoten en daarom zal bij een 
voldoende lage concentratie in de cel, het LmrR opnieuw binden aan de lmrCD promotor regio en de 
transcriptie remmen. Echter de initiatie van transcriptie van lmrR lijkt niet te worden beïnvloed door 
de aanwezigheid van giftige verbindingen. Meerdere LmrR-eiwitten binden aan de lmrR promotor 
regio, en dit veroorzaakt de onderdrukking van de lmrR expressie middels een mechanisme dat nog 
niet doorgrond is. 
 
 
 De meeste van de synthetische verbindingen die worden herkend door 
MDR-transporters delen een aantal kenmerken met natuurlijke moleculen die 
bacteriën aantreffen in hun leefmilieu. Moleculen die betrokken zijn bij "quorum 
sensing" of antimicrobiële verbindingen die door planten worden uitgescheiden 
kunnen bijvoorbeeld substraten zijn voor MDR-achtige transporters. MDR-
transporters zijn misschien ontstaan uit transporters die betrokken zijn bij het 
uitscheiden van in de natuur voorkomende verbindingen en die, wanneer zij tot 
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overexpressie komen, kunnen bijdragen aan het eigen verdedigingsmechanisme. 
Het in kaart brengen van de startplaatsen van de transcriptie op de lmrCD en lmrR 
genen onthulde met betrekking tot deze genen een verschillend mechanisme voor 
regulatie. De lmrCD en lmrR genen zijn georganiseerd in verschillende "operons". 
Echter, een "read-through" transcript dat alle genen bevat werd waargenomen 
evenals drie transcripten met verschillende lengtes maar waarbij ieder de complete 
lmrCD genen bevat (hoofdstuk 4). Doormiddel van computer voorspeling werd 
stroomafwaarts van lmrR geen enkele wezenlijke terminatie sequentie 
geïdentificeerd. De meerdere transcripten die voor lmrCD zijn gevonden kunnen 
verschillende reacties op verschillende opwekkers en omstandigheden in de cellen 
vertegenwoordigen, hoewel deze hypothese bevestiging in vervolgstudies vereist. 
Als alternatief zijn de langere transcripten instabiel en gevoelig voor afbraak vanaf 
het 3' uiteinde. Een verschil tussen het bindingsmechanisme van LmrR aan de 
promotorgebieden van lmrCD en lmrR werd met "Atomic Force Microscopy" 
onthuld en zichtbaar gemaakt. Het binden van LmrR aan de lmrR promotor 
veroorzaakt een hevige vervorming van het DNA door middel van het vormen van 
DNA-lussen en windingen die toe te schrijven zijn aan uitgebreide eiwit-eiwit en 
DNA interacties. Met "in-gel footprinting" werd bij het binden van LmrR een 
uitgebreide bescherming van de lmrR promotor waargenomen. Deze gegevens 
suggereren inderdaad een nauwe regulatie van de expressie van lmrR. Anderzijds 
leidde het binden van LmrR aan het controlegebied van lmrCD enkel in een 
duidelijke buiging van het DNA (Hoofdstuk 4). 

Cellen moeten zeer snel reageren op veranderingen die zij in hun milieu 
tegenkomen. Daarom kan het "ongecompliceerde" repressie mechanisme van de 
lmrCD genen door LmrR een doelmatig middel zijn voor de regulatie van de 
expressie van lmrCD. Daarentegen lijkt een meer complex netwerk van regulatie 
de expressie van lmrR af te stellen. Bovendien zal de onbeheerste expressie van 
lmrR het regulatie mechanisme waarmee giftige verbinding de expressie van 
lmrCD besturen minder gevoelig maken (Hoofdstuk 4). 
 MDR transporters kunnen vele niet aan elkaar verwante verbindingen 
binden en uitscheiden en dus als een uitstekend verdedigingsmechanisme in 
bacteriën dienen. In veel gevallen is de "overexpressie"van deze transporteiwitten 
verantwoordelijk voor de opkomst van de MDR-stammen. Begrip van hun 
structuren kan daarom waardevolle informatie over het mechanisme van 
herkenning en transport van giftige verbindingen opleveren en zal nieuwe 
benaderingen voor de ontwikkeling van medicijnen opleveren. Membraaneiwitten 
zijn echter moeilijk te kristalliseren aangezien zij niet in water oplosbaar zijn en 
daardoor snel aggregatie vertonen. Anderzijds heeft de analyse van de structuur en 
werking van de MDR regulatie-eiwitten inzichten in één van de meest intrigerende 
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aspecten van MDR, namelijk "multidrug"-herkenning, opgeleverd. De 
kristalstructuren van het vrije en het aan Hoechst 33342 of daunomycine gebonden 
LmrR werden opgelost bij respectievelijk 2.0 Å en 2.2 Å (Hoofdstuk 5). LmrR 
volgt een α1-α2-α3-β1-β2-α4-topologie met twee afgebakende domeinen. Het 
DNA-bindende domein aan het N-uiteinde van LmrR omvat het typische 
vleugelvormige "helix-turn-helix" motief van de bacteriële transcriptionele 
regulator die met MDR in verband staat, en het C-uiteinde dat bestaat uit een platte 
centrale porie voor het binden van het ligand (Fig. 2).  
 

 
 
Figuur 2. De kristalstructuur van apo LmrR met een resolutie van 2.0 Å. LmrR bezit een grote 
centrale porie met plaatsen voor het binden van vlakke hydrofobe verbindingen. 
 
 
 Dit kenmerk is uniek aangezien geen enkele van de eerdere omschreven 
aan MarR/PadR verwante transcriptieregulators een centrale porie op het raakvlak 
van hun dimeer bezit. Aanvullend is de bindingsplaats van LmrR symmetrisch 
waarbij beide eenheden op gelijke wijze bijdragen aan deze constructie anders dan 
de plaatsen voor het binden van verbindingen aan BmrR van B. subtilis en QacR 
van S. aureus die asymmetrisch zijn en binnen één enkele eenheid gevormd zijn. 
Bij het binden van een enkel molecuul vormt het platte ringsysteem van Hoechst 
33342 of daunomycin een wig tussen de W96 en W96' zijketen waarbij de 
aromatische stapelinteractie met beide indolsystemen wordt gevormd zonder dat 
waterstofbruggen tussen het gebonden molecuul en LmrR werden waargenomen. 
Aanvullende plaatsspecifieke mutatie experimenten bevestigde de belangrijke rol 
van W96 in het binden van zowel substraten als DNA (Hoofdstuk 5). Door het 
vrije en het substraat gebonden LmrR te vergelijken werden een aantal 
veranderingen in structurele oriëntatie waargenomen. In vergelijking met een 
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dimeer van LmrR dat gebonden is aan Hoechst 3342 of daunomycine is in de vrije 
vorm één van de wHTH domeinen gedraaid in de tegenovergestelde richting ten 
opzichte van het wHTH domein van de andere eenheid. Deze draaiing is gekoppeld 
aan veranderingen in het ruimtegebied tussen de twee helices voor het herkennen 
van DNA. Het andere verschil is de oriëntatie van residuen van één eenheid ten 
opzichte van diegene van de andere eenheid binnenin de bindingsporie waardoor 
de structuur van de substraat bindingsplaats wordt beïnvloedt. Deze veranderingen 
worden verondersteld het verlies van binding van LmrR aan het DNA voort te 
brengen dat de verhoogde expressie van de LmrCD MDR transporter veroorzaakt. 
De kristalstructuur van LmrR dat gebonden is aan DNA zal een grote uitdaging 
zijn en is nodig om de moleculaire basis van het mechanisme LmrR afhankelijke 
regulatie van de lmrCD expressie in L. lactis op te helderen.  
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