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Algemene discussie en toekomstperspectieven
Het proces van eiwitsecretie door micro-organismen wordt al sinds zeker 40 jaar op 
industriële schaal toegepast voor de productie van biofarmaceutica en enzymen. Hiertoe 
zijn steeds meer verbeteringen aangebracht in de desbetreffende productie-organismen, 
hun routes voor eiwitsecretie en de benodigde procestechnologie. De technologische 
stappen in het productieproces, zoals de fermentatie en productie van biomassa, zijn in 
detail bestudeerd en op basis van mathematische modellen steeds verder verfijnd. De 
biologische componenten in dit proces zijn daarentegen tot nu toe vooral via een ‘trial-and-
error’ aanpak verbeterd. Dit heeft geleid tot de paradox dat we micro-organismen kunnen 
toepassen in industriële processen, maar ze vooral kunnen verbeteren met behulp van 
grootschalige selectieprocessen die gebaseerd zijn op toeval en zonder de implementatie 
van een rationeel stappenplan. Ter vergelijking: het zou onvoorstelbaar zijn dat ingenieurs 
een printplaat voor een computer of een machine zouden ontwikkelen door allereerst 
duizenden prototypes te creëren die minimaal van elkaar verschillen en deze vervolgens 
zouden testen op hun werking onder gebruikscondities. De benadering van ingenieurs is 
daarentegen, dat ze eerst een plan ontwikkelen  voor de printplaat of machine, vervolgens 
een technisch ontwerp maken, de werking van het ontwerp met behulp van een computer 
simuleren en pas daarna een prototype testen. Hoewel de biotechnologie en bouwkunde 
gebaseerd zijn op verschillende disciplines, namelijk de biologie en de natuurkunde, 
betekent het niet dat modellen en wetmatige principes niet benut kunnen worden voor 
een verbeterde toepasbaarheid van levende micro-organismen. 
 Gedurende het afgelopen decennium heeft de gedachte dat bouwkundige 
principes ook op biologische systemen toegepast kunnen worden steeds meer navolging 
gekregen met als consequentie dat er steeds meer biologische modellen ontwikkeld zijn. 
Dit is vooral gebeurd aan de hand van een aantal goed bestudeerde systemen, zoals de 
bacterie Escherichia coli1, de gist Saccharomyces cerevisiae1 en humane cel-lijnen2. Helaas 
zijn andere organismen die relevant zijn voor de gezondheid van de mens of industriële 
productieprocessen minder diepgaand bestudeerd met behulp van een theoretische 
model-georiënteerde aanpak. De bodembacterie Bacillus subtilis bevindt zich in dit opzicht 
op een grensvlak. Vanwege zijn industriële relevantie is deze bacterie goed bestudeerd 
en veelvuldig toegepast voor de productie van eiwitten en vitamines. Desalniettemin 
zijn veel fundamentale aspecten van het functioneren van de B. subtilis bacterie die niet 
direct verband houden met zijn exploitatie onderbelicht gebleven. Andere bacteriën, 
zoals de ziekteverwekkers Staphylococcus aureus en Porphyromonas gingivalis vormen serieuze 
bedreigingen voor onze gezondheid, maar zijn slechts marginaal onderzocht vanuit een 
theoretische invalshoek. Om deze redenen had het onderzoek beschreven in dit proefschrift 
tot doel om de kloof tussen mathematisch-theoretische en experimentele benaderingen in 
de karakterisering van het industriële micro-organisme B. subtilis en de ziekteverwekkers S. 
aureus en P. gingivalis te overbruggen. Het zwaartepunt in dit onderzoek lag bij de processen 
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die de subcellulaire eiwitlocalisatie en de secretie van eiwitten in het extracellulaire milieu 
bepalen. 
 De traditionele aanpak voor het genereren van modellen is gebaseerd op 
wiskunde. Het grote voordeel van mathematische modellen is dat ze bijzonder duidelijk 
en transparant zijn, waardoor de gebruiker ook vragen kan stellen over de werking van het 
model zelf. In de afgelopen jaren zijn ook procedures voor mathematische modelvorming 
ontwikkeld op basis van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI). Dit heeft geresulteerd 
in populaire benaderingen, zoals ‘machine learning’ (ML) of ‘deep learning’. Het bouwen 
van dergelijke AI-modellen heeft beslist vele voordelen. Eén daarvan is dat dit gedaan 
kan worden zonder diepgaande kennis van het systeem dat gemodelleerd moet worden 
en dat het resulterende model betrekkelijk accurate voorspellingen over de werking van 
het systeem kan doen. Het nadeel is dat de ontwikkeling van dergelijke AI-modellen heel 
grote datasets vereist om het model te trainen en te testen. Uiteindelijk vormen dergelijke 
modellen zogenaamde ‘black-boxes’ die niet leiden tot mechanistische inzichten1,3. 
Daarom is de klassieke vorm van mathematische modelvorming nog steeds populair4–6, 
in het bijzonder als er voldoende kennis van een systeem beschikbaar is. In de biologie, 
waarin complexe systemen bestudeerd worden, is ook zeker een grote behoefte aan 
interpreteerbare ‘white box’ modellen die de onderliggende principes en mechanismes 
kunnen verhelderen7. Deze gedachtegang stond centraal in het onderzoek dat beschreven 
is in de Hoofdstukken 2-5 van dit proefschrift, waar interpreteerbaarheid van het model 
gekoppeld was aan specifieke experimentele en theoretische benaderingen. 
 De Hoofdstukken 2, 3 en 4 laten zien hoe protocollen voor de voorspelling van 
subcellulaire eiwitlocalisatie (SCL), die gebaseerd zijn op specifieke meta-benaderingen en 
gebruik maken van verschillende software, ingezet kunnen worden voor het beantwoorden 
van verschillende wetenschappelijke vragen. Hierbij werd in het bijzonder uitgegaan van 
protocollen die gebaseerd waren op kennis van de moleculaire signalen voor eiwitsortering 
in een bacterie. Dit betekent dat de aminozuursequenties van eiwitten onderzocht worden 
op de aanwezigheid van specifieke domeinen, motieven of signaturen die kunnen duiden 
op een bepaalde SCL. De tegenwoordig meest gebruikte alternatieve benadering maakt 
gebruik van kennisoverdracht betreffende eiwitlocalisatie op basis van homologie, dat 
wil zeggen de verwantschap tussen eiwitten van verschillende organismen, waarbij zwaar 
geleund wordt op de experimentele resultaten, verkregen voor vergelijkbare eiwitten zoals 
die in publiek-toegankelijke databases (DBs) opgeslagen zijn8,9. Beide benaderingen hebben 
hun voor- en nadelen, maar ze verschillen op één cruciaal punt, namelijk de mogelijkheid 
om verkregen voorspellingen te verklaren. De homologie-gebaseerde benaderingen geven 
alleen informatie over de identificatie van een homoloog eiwit met een bepaalde SCL in 
een bepaalde DB. Benaderingen die gebruik maken van signalen voor eiwitsortering geven 
daarentegen causale informatie over de uiteindelijke SCL-voorspelling door aan te geven 
welke signalen verantwoordelijk  zijn voor de localisatie van een eiwit in een specifiek 
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subcellulair compartiment of het extracellulaire milieu. 
 Een tegenwoordig veelgebruikte benadering voor eiwit-SCL voorspellingen 
behelst de inzet van ML of vergelijkbare algoritmes. Hoewel ML zich als een krachtig 
hulpmiddel heeft bewezen moet men zich wel realiseren, dat de uiteindelijke voorspellingen 
slechts een waarschijnlijkheid weergeven en dat de gebruiker ze niet goed kan 
interpreteren. Een goede interpreteerbaarheid van de resultaten maakt de toepasbaarheid 
van een predictieprotocol echter meer flexibel en geeft uiteindelijk accuratere resultaten. 
SCL-predictieprotocollen, zoals het GP4 protocol beschreven in Hoofdstuk 2, zijn 
doorgaans opgesteld voor één of meer soorten bacteriën of andere organismen. Een 
voorbeeld hiervan wordt gegeven in Hoofdstuk 3, waarin een specifiek toegesneden 
SCL-predictieprotocol voor de orale ziekteverwekker P. gingivalis is beschreven. Een 
algemeen SCL-predictieprotocol voor Gram-negatieve bacteriën zou in dit geval niet 
goed werken bij het voorspellen van de SCL van een medisch-relevante groep eiwitten 
die via de zogenaamde Por-route (ook wel PorSS of T9SS genoemd) uigescheiden wordt. 
Deze route voor eiwitsecretie is namelijk alleen aanwezig in P. gingivalis en nauw verwante 
bacteriesoorten10. De resultaten beschreven in Hoofdsuk 4, die laten zien dat een groot 
aantal eiwitten met een voorspelde cytoplasmatische localisatie aangetroffen wordt in het 
extracellulaire milieu van S. aureus, vormen een duidelijk voorbeeld van een situatie waar 
ons begrip van de routes voor eiwitsecretie in een belangrijke ziekteverwekker nog niet 
goed genoeg ontwikkeld is. Het grote aantal waargenomen extracellulaire cytoplasmatische 
proteines (ECPs) kan uiteindelijk op verschillende manieren verklaard worden. Er kunnen 
bijvoorbeeld nog onbekende routes voor eiwitsecretie in S. aureus operationeel zijn of 
secretieroutes waarvan we de substraten nog niet kunnen voorspellen. Cytoplasmatische 
eiwitten kunnen echter ook vrij komen door de lysis van cellen11 óf op vooralsnog niet 
geïdentificeerde manieren12. In ieder geval kan geconcludeerd worden dat, hoe beter we 
weten hoe een bepaalde voorspelling tot stand is gekomen en hoe deze geïnterpreteerd 
moet worden, hoe meer biologische relevantie de resultaten van de voorspelling zullen 
hebben. Omgekeerd is het zo dat de biologische relevantie van voorspellingen die niet 
gebaseerd zijn op signalen voor eiwitsortering onduidelijk zal blijven. In dergelijke gevallen 
kan de gebruiker slechts blind vertrouwen op een SCL-voorspelling die gebaseerd is op 
een al dan niet gespecificeerd homoloog eiwit, of op de fysisch-chemische eigenschappen 
van het bestudeerde eiwit, waarop de SCL-voorspelling is gebaseerd.
 Informatie over de specifieke eiwitkarakteristeken die meegewogen worden bij 
een SCL-voorspelling vormen een basisvoorwaarde voor de interpreteerbaarheid van de 
uitkomsten. De logica van een SCL-voorspelling kan echter verborgen blijven door de 
integratie van verschillende eiwitkarakteristieken die gebruikt worden voor het maken 
van deze voorspelling. Zelfs als de karakteristieken waarop een AI-voorspelling gebaseerd 
is bekend zijn, is het mogelijk dat het gewicht dat aan de verschillende karakteristieken 
gegeven wordt verschilt en dat het niet helder wordt hoe het eindresultaat is verkregen, 
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zelfs niet voor de ontwikkelaars van het voorspellingsalgoritme. Dit probleem is 
typerend voor ML-modellen. Met behulp van ML-modellen is het mogelijk om SCL-
voorspellingen te doen, zelfs met verrassend accurate uitkomsten, maar ze geven geen 
enkele informatie die door onderzoekers gebruikt kan worden om nieuwe hypotheses of 
theorieën te ontwikkelen die, de facto, ook weer modellen van de werkelijkheid zijn. Deze 
beperkingen hebben belangrijke implicaties voor de bruikbaarheid van ML-modellen. 
Aangezien het model gebouwd wordt op basis van een dataset waarmee het getraind 
wordt, moet elke toekomstige input overeenkomst vertonen met een component van de 
training-set. Bovendien is er geen duidelijkheid over de grenzen waarbinnen het model 
nog betrouwbare voorspellingen kan doen. Het is daarom van belang dat aangegeven 
wordt welk gewicht aan bepaalde kararakteristieken van een eiwit toegekend wordt in 
SCL-predictieprotocollen. Voorbeelden hiervan worden gegeven in de Hoofdstukken 
2-4 en deze laten goed zien hoe een dergelijke aanpak kan helpen bij de interpretatie van 
de resultaten en het opstellen of aanpassen van biologische theorieën. De benadering die 
hierbij toegepast werd, namelijk het benutten van bekende signalen voor eiwitsortering 
en een eenvoudige toekenning van scores aan bepaalde eiwitkarakteristieken, leidt zeer 
waarschijnlijk tot de meest transparante en interpreteerbare SCL-predicties. 
 Helaas is het nog steeds niet eenvoudig om mathematische modellen te ontwerpen 
en te implementeren. Daarom kan ML goed helpen bij de herkenning van patronen, 
associaties en andere relevante informatie die verborgen zit in grote datasets die gebruikt 
worden voor de training van modellen en die zonder hulpmiddelen niet met het blote oog 
herkenbaar of door de hersenen van de mens interpreteerbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als er een groot aantal verschillende karakteristieken ten grondslag ligt aan een 
specifiek probleem of model die allemaal bij een voorspelling betrokken moeten worden. 
Hoofdstuk 5 geeft een duidelijk voorbeeld van zo’n probleem, namelijk de voorspelling 
van de efficiëntie waarmee een zogenaamd signaalpeptide (SP) aanleiding geeft tot 
eiwitsecretie. De efficiëntie van een SP blijkt niet verklaarbaar op basis van een enkele 
karakteristieke eigenschap, ongeacht de toepassing van ML13–15 16. Eerdere studies lieten 
zien dat i) de secretie-efficiëntie van een eiwit ook bepaald wordt door eigenschappen van 
het respectievelijke RNA-transcript, zoals de minimale energie die nodig is voor RNA 
vouwing en ii) dat combinaties van meerdere karakteristieken de voorspelbaarheid van 
de secretie-efficiëntie verbeteren15,16. Daarnaast was het duidelijk dat de hoeveelheid data 
die beschikbaar was voor deze eerdere studies, namelijk honderd à tweehonderd SPs, een 
beperking vormde bij het oplossen van de complexe puzzel van de factoren die de SP-
efficiëntie bepalen. 
 Om een interpreteerbaar model voor SP-efficiëntie op te kunnen stellen, dat 
gebaseerd is op meerdere karakteristieken en een dataset van voldoende grootte, werd de 
benadering beschreven in Hoofdstuk 5 ontwikkeld. Hierbij werd een bibliotheek van 
~12,000 unieke SPs ontworpen en deze SPs werden vervolgens gefuseerd met de α-amylase 
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AmyQ, geïntroduceerd in B. subtilis en gescreened met behulp van een ‘high-throughput’ 
(HT) methode om de efficiëntie van elk SP te bepalen. De resultaten werden vervolgens 
gebruikt om, samen met een set van 156 fysisch-chemische karakteristieken, een model te 
ontwikkelen dat de meest relevante eigenschappen van een SP beschrijft en hoe deze benut 
kunnen worden om de efficiëntie van eiwitsecretie te verbeteren. Dit zou onmogelijk 
geweest zijn met de beperkte hoeveelheid beschikbare kwantitatieve data betreffende de 
efficiëntie van eiwitsecretie en de hoge dimensionaliteit van het probleem. Derhalve werd 
ook een oplossing gezocht door ML te combineren met een interpretatie-analyse. Een 
dergelijke interpretatie-analyse maakt het mogelijk om de ‘black-box’ van het ML-model 
te doorgronden en te begrijpen hoe het model de input-data omzet in de uiteindelijke 
voorspellingen. Het model dat beschreven is in Hoofdstuk 5 integreert 156 fysisch-
chemische karakteristieken en kan elk SP beschrijven met betrekking tot de efficiëntie 
waarmee het eiwitsecretie aanstuurt. De interpretatie van ML-modellen vormt nog steeds 
een serieuze uitdaging17 en er zijn slechts weining hulpmiddelen voor beschikbaar. Eén 
van deze interpretatiemethodes staat bekend onder de naam SHAP18–20. Met behulp van 
een SHAP-analyse konden zowel het model dat de efficiëntie van eiwitsecretie voorspelt 
als de karakteristieken die bepalend zijn voor een efficiënt SP uitgelegd worden. Op die 
manier kan het model voor elk individueel SP uitleggen wat de bijdrage van elke fysisch-
chemische karakteristiek aan de efficiëntie van eiwitsecretie is. Door de implementatie 
van SHAP kan het model nu toegepast worden om zowel basale wetenschappelijke als ook 
toepassings-georiënteerde vragen over de efficiëntie van SPs te beantwoorden. Daarnaast 
kan het model nu ook ingezet worden om de secretie-efficiëntie van een bepaald SP 
naar wens te moduleren. Hoewel het gecombineerde gebruik van een ML-model en de 
interpretatie daarvan nog niet helemaal ideaal is, bijvoorbeeld omdat causale verbanden en 
model-afhankelijke artefacten nog niet onderscheiden kunnen worden, vormt dit toch één 
van de best toepasbare opties op dit moment21. Dit is in het bijzonder van belang voor het 
oplossen van biologische problemen, waarbij er nog geen alternatieve mogelijkheden zijn 
om een model te ontwikkelen op basis van zuiver mathematische benaderingen. 
 Eén van de meest belangrijke beperkingen voor de studies beschreven in 
Hoofdstukken 2-5 betreft de beschikbaarheid en ‘FAIRness’ (‘findable accessible 
interoperable reusable’ ofwel ‘vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar’) 
van de data en kennis die nodig zijn om een model te bouwen en te trainen22,23. Dit 
heeft consequenties voor de toepasbaarheid van het model24. Zoals uiteengezet in de 
Hoofdstukken 2 en 3 is het aantal eiwitten met een bekende SCL in publiek toegankelijke 
DBs vrij beperkt en heel vaak is de annotatie misleidend, doordat bepaalde informatie 
niet correct is weergegeven of doordat de desbetreffende experimentele data niet goed 
genoeg zijn. Het laatstgenoemde probleem is helaas zeer relevant en dit is voornamelijk te 
wijten aan beperkingen in de momenteel beschikbare experimentele technieken. Wanneer 
we bijvoorbeeld kijken naar de data van de meest uitgebreide fractioneringsanalyse van 
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het proteoom van B. subtilis25 dan zien we, dat de meerderheid van de geïdentificeerde 
eiwitten (52% van het proteoom) in meerdere fracties gedetecteerd werd, waarbij veel 
eiwitten zelfs in 4 of 5 verschillende fracties aantoonbaar waren. Hoewel dit niet geheel 
onverwacht is, aangezien eiwitten dynamische moleculen zijn die door de cel migreren op 
weg naar hun uiteindelijke SCL, kunnen dergelijke data niet goed gebruikt worden om een 
ML-model te trainen. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat de dataset handmatig 
opgeschoond en verfijnd wordt, maar hierin schuilt wel het gevaar dat een bias in het model 
geïntroduceerd wordt. Dit zou ook vragen oproepen over de bruikbaarheid van het model, 
met name als niet-geïdentificeerde eiwitten een separaat cluster vormen. Als bijvoorbeeld 
alle niet-geïdentificeerde eiwitten proteases zouden zijn, dan zou het belangrijkste gevolg 
zijn dat het model de SCL van proteases niet kan voorspellen. Het model zou dan op dit 
punt onbetrouwbaar zijn. De beperkte omvang van de tot dusver beschikbare datasets 
is een andere reden waarom de huidige SCL-voorspellende algoritmes meestal niet als 
ML-model zijn opgezet. Daarom worden tegenwoordig veelal geen ML-modellen, maar 
expertise-gebaseerde systemen gebruikt voor SCL-voorspellingen. Afgezien van de 
beperkte interpreteerbaarheid van de resultaten maakt dit een goede evaluatie van de 
voorspellingsnauwkeurigheid lastiger dan het geval is bij een ML-model en dergelijke 
systemen kunnen ook niet zonder problemen toegepast worden buiten de grenzen van de 
toepassingen waarvoor ze werden ontworpen. 
 De voornoemde beperkingen gelden ook voor het model voor SP-efficiëntie dat 
beschreven is in Hoofdstuk 5. Hoewel in dit geval voldoende data beschikbaar waren 
om het model te trainen is de grootte van de dataset nog steeds sub-optimaal. Bovendien 
was de beschikbare ontwerpruimte nog niet geheel uniform benut, hetgeen betekent dat 
niet alle mogelijke waarden en de combinaties van de 156 mogelijke fysisch-chemische 
karakteristieken toegepast konden worden. Bovendien is het denkbaar dat de combinaties 
die wel benut werden mogelijk in verschillende mate representatief waren binnen de 
beschikbare dataset. Gelukkig werden deze beperkingen uitgemiddeld door de grote 
hoeveelheid data die ingezet werden en het aantal uitgevoerde metingen. Hierdoor bleek 
het model toch accurate voorspellingen te kunnen doen, zowel in silico als in vivo. Eventueel 
resterende fouten mogen toegeschreven worden aan een combinatie van bias in het ontwerp 
van de SP-bibliotheek en de geïmplementeerde experimentele condities. Terwijl een groter 
aantal data-punten en een verbeterd ontwerp de bias van het model mogelijk zou kunnen 
reduceren en de voorspelbaarheid vergroten, zullen dergelijke aanpassingen het model 
echter niet toepasbaar maken buiten de grenzen van het ontwerp24. De experimenten 
beschreven in Hoofdstuk 5 werden ontworpen en uitgevoerd met B. subtilis gekweekt in 
zogenaamde nanoliter reactor (NLR) systemen. De bevindingen met betrekking tot de SP-
efficiëntie in eiwitsecretie kunnen hierdoor niet direct geëxtrapoleerd worden naar andere 
organismen of kweekcondities. Om dit doel te bereiken zou het nodig zijn om het model 
experimenteel te valideren onder verschillende condities of tenminste de verbanden tussen 
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de model-condities en de alternatieve condities te kennen, teneinde de juiste correcties of 
conversiefactoren in het model te implementeren. Helaas is er momenteel onvoldoende 
kwantitatieve informatie over SP-efficiëntie onder verschillende experimentele condities 
beschikbaar, hetgeen betekent dat een experimentele validatie van het model de enige 
optie is die resteert. 
 Hoewel de genoemde beperkingen met betrekking tot de experimentele 
accuratesse en grootte van de dataset een aanzienlijk obstakel lijken, levert de 
toegepaste ‘design-build-test-learn’ (DBTL) cyclus26 wel de best mogelijke benadering 
van de werkelijkheid op. De eerste ronde van deze DBTL-cyclus, zoals beschreven in 
Hoofdstuk 5, wordt in de zogenaamde synthetische biologie, metabole engineering 
en stamverbetering veelal ingezet met het oog op industriële toepassingen. Hierbij is het 
vaak zo, vooral als ML-methodes in de cyclus zijn opgenomen, dat de ‘leerstappen’ in 
het bezit van de machine (dwz. het ML-model) blijven en niet aan de mens als operator 
worden overgedragen. Dit leidt noodzakelijkerwijs tot een verlies aan kennis en begrip. 
Door een ML-model te interpreteren of door een ‘white-box’ model te gebruiken kunnen 
de resultaten daarentegen twee mogelijke uitkomsten opleveren. In de eerste plaats kan 
het model direct gebruikt worden voor een hernieuwde cyclus om andere voorspellingen 
te doen en, in de tweede plaats, kan de interpretatie interessante inzichten opleveren in 
de onderliggende biologische mechanismes. Vooralsnog wordt deze benadering vooral 
toegepast bij de engineering van biologische systemen, maar het zou ook van voordeel 
zijn voor fundamenteel onderzoek als de geïnterpreteerde of interpreteerbare modellen 
voor iedereen onbeperkt toegankelijk zouden zijn via zogenaamde ‘open access’. Op deze 
manier zouden modellen die verschillende componenten van een biologisch systeem 
karakteriseren en wellicht uitleggen, zoals promoters, repressors, moleculaire schakelaars, 
SPs, eiwitdomeinen en catalytische sites op een geïntegreerde manier kunnen beschrijven. 
Een model dat al deze componenten omvat zou ons begrip van ‘het grotere plaatje’ 
aanzienlijk verbeteren. 
 De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data vormen de belangrijkste 
beperkende factoren die het bouwen van modellen momenteel vertragen. Zoals eerder 
vermeld is er een behoefte aan grote hoeveelheden data. Hoewel de studies beschreven in 
Hoofdstukken 2-4 geen gebruik maakten van ML voor de respectievelijke modellen, 
zou kennis over grotere aantallen betrouwbaar en zorgvuldig geannoteerde eiwitten van 
waarde zijn geweest voor het ontwerpen en testen van deze modellen. De noodzaak om 
te kunnen beschikken over royale hoeveelheden data is nog veel groter als ML-modellen 
ingezet worden en dit maakt de FAIRness van data van groot belang22,23. In deze context 
is een goed ontwerp van een model van belang om bias te voorkomen en standaardisering 
van het ontwerp en de experimentele set-up zijn daarbij nuttig voor het vergelijken en 
samenvoegen van meerdere datasets. Het moge duidelijk zijn, dat het niet altijd eenvoudig 
is om deze principes te implementeren in de experimentele set-up van een studie, zowel 
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door technische als door logistieke beperkingen. Een voorbeeld hiervan is al genoemd met 
betrekking tot de SCL van B. subtilis eiwitten25. Met betrekking tot de high-throughput 
screening van eiwitsecretie is er echter een dramatische vooruitgang geboekt sinds 201014, 
in het bijzonder door de opkomst van ‘microfluidics’ en andere technologieën zoals de 
NLRs beschreven in Hoofdstuk 5.
 Het idee dat de genoemde beperkingen in de voorspelling van eiwit-SCLs 
of SP-efficiëntie niet onoverkomelijk zijn wordt bevestigd door de significantie en de 
robuustheid van de benaderingen die in dit proefschrift gepresenteerd worden. Het GP4 
SCL-voorspellingsprotocol, beschreven in Hoofdstuk 2, blijkt bijvoorbeeld verrassend 
accuraat te zijn in vergelijking tot andere protocollen, wanneer het losgelaten wordt 
op een test dataset met ewitten van verschillende bacteriesoorten die behoren tot de 
Actinobacteria en Firmicutes en waarvan de SCL experimenteel is vastgesteld. Voor 
de resultaten beschreven in Hoofdstuk 3 was een dergelijke grondige validatie met 
behulp van een externe dataset helaas niet mogelijk. Desalniettemin laten deze studies 
zien hoe de SCL-voorspelling, gecombineerd met een functionele analyse, een krachtig 
hulpmiddel is om factoren die bepalend zijn voor de bacteriële reproductie en virulentie 
op te sporen. De resultaten kunnen derhalve nuttig zijn voor toekomstige biomedische 
en biochemische toepassingen. Een voorbeeld van een toepassing van SCL-voorspellingen 
wordt beschreven in Hoofdstuk 4. Hierin wordt aangetoond dat de toepassing van 
SCL-voorspellingen op experimentele data, verkregen via massaspectrometrie (MS), het 
mogelijk maakt om clusters van klinische S. aureus isolaten te onderscheiden die afkomstig 
zijn uit verschillende landen en die een verschillend epidemiologisch gedrag vertonen met 
betrekking tot het veroorzaken van infecties in ziekenhuizen of bij gezonde individuën. 
Tezamen laten de Hoofdstukken 2-4 zien hoe SCL-voorspellingen nu al een dergelijke 
mate van accuratesse en robuustheid bezitten dat ze een relevante bijdrage kunnen leveren, 
niet alleen aan biochemische studies, maar ook om waardevolle inzichten te verkrijgen 
die vertaald kunnen worden in klinische toepassingen die variëren van diagnostiek tot 
antimicrobiële therapie.
 De resultaten bechreven in Hoofdstuk 5 laten duidelijk zien dat nieuwe 
biologische inzichten verkregen kunnen worden bij het doorgronden van een ML-model. 
In dit geval was het voor de eerste keer mogelijk om op een kwantitatieve manier de 
vele factoren te doorgronden die de efficiëntie van eiwitsecretie onder invloed van 
verschillende SPs bepalen. Dit is lange tijd beschouwd als een gecompliceerd probleem 
en eerdere pogingen om het op te lossen met behulp van verschillende benaderingen13,14,16 
hebben slechts beperkte inzichten opgeleverd met betrekking tot de meest relevante 
karakteristieken van SPs en hoe die geoptimaliseerd kunnen worden. Met behulp van 
de toegepaste interpretatie-analyse, zoals beschreven in Hoofdstuk 5, werd het echter 
uiteindelijk mogelijk om de efficiëntie van elk SP te verklaren en de SP-efficiëntie 
naar behoefte te variëren. De hierbij verkregen kwantitatieve inzichten waren in 
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overeenstemming met eerder verkregen kwalitatieve inzichten. Hoewel het beschreven 
model voor B. subtilis waarschijnlijk niet geëxtrapoleerd kan worden naar andere 
organismen en andere groeicondities dan de condities die in de experimenten gebruikt 
werden, herkent het model wel de meest relevante algemene karakteristieken die de 
efficiëntie van een SP bepalen. Hiertoe behoren de hydrofobiciteit (over het gehele SP en 
in het H-gebied), de lading (over het gehele SP en in de drie afzonderlijke SP gebieden), de 
noodzakelijke aanwezigheid van een helix-brekend residu op de overgang tussen het H- en 
het C-gebied en de afstand van de signaalpeptidase-knipplaats tot de consensus knipplaats. 
Bovendien was het mogelijk om andere fysisch-chemische eigenschappen van het SP te 
voorspellen die niet tot verbeterde secretie leiden, maar wel de SP-efficiëntie reduceren 
of de SP-functie compleet blokkeren. Dit zou kunnen verklaren waarom eerdere studies, 
die met te weinig karakteristieken van het SP rekening hielden, niet hebben geleid tot 
geschikte methodes om de SP-efficiëntie te voorspellen. Het lijkt er nu op dat bepaalde 
karakteristieken, die op zich geen grote invloed hebben op de werking van een SP, de 
functie van een SP kunnen verhinderen als hun waardes niet dicht bij de optimale waardes 
voor deze karakteristieken liggen. Op grond van de geanalyseerde fysisch-chemische 
karakteristieken lijkt het er overigens op dat slechts een beperkt aantal SP-karakteristieken 
benut kunnen worden om de secretie van een eiwit te verbeteren, terwijl een aanpassing 
van de meeste andere karakteristieken eerder een negatieve invloed op de SP-efficiëntie 
zal hebben. Tenslotte werd bij het in Hoofdstuk 5 beschreven model ook voor het eerst 
rekening gehouden met mogelijke interacties tussen verschillende SP-karakteristieken. 
Eerdere studies lieten zien dat de fusie van een bepaald SP met verschillende eiwitten 
resulteerde in de secretie van deze eiwitten met een verschillende efficiëntie, afhankelijk van 
de combinatie van het SP en het daaraan gekoppelde eiwit. Om ook dit effect uit te kunnen 
leggen en te voorspellen zal het in de toekomst nodig zijn om ook de karakteristieken van 
het gesecreteerde eiwit in het model te betrekken. Hoewel dit tot dusver nog niet mogelijk 
was lijkt het er op dat dit binnen afzienbare tijd wel tot de mogelijkheden gaat behoren. 
Voor het in Hoofdstuk 5 beschreven model werd daarentegen wel rekening gehouden 
met interacties tussen zeer verschillende karakteristieken die betrekking hebben op zowel 
het nucleotide- als het aminozuurniveau. Dergelijke interacties tussen verschillende 
karakteristieken bleken echter maar een ondergeschikte rol te spelen, hetgeen wellicht 
terug te voeren is op het toegepaste ontwerp. Het is echter wel duidelijk geworden dat 
interacties tussen verschillende karakteristieken kunnen compenseren voor eventuele 
wederzijdse beperkingen of elkaars negatieve effecten kunnen versterken, maar nooit 
de belangrijkste bijdrages van de respectievelijke karakteristieken kunnen verbeteren. 
Aangezien slechts paarsgewijze interacties tussen SP-karakteristieken onderzocht konden 
worden is het overigens nog steeds mogelijk dat interacties van een hogere orde meer 
van belang zijn, maar de desbetreffende waardes konden helaas niet bepaald worden. 
Aangezien interacties van de tweede orde de variabiliteit van individuele fysisch-chemische 
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karakteristieken niet volledig kan verklaren dient de mogelijkheid van interacties van een 
hogere orde in toekomstige studies grondig onderzocht te worden. Het ontwikkelde model 
suggereert ook, dat de secundaire mRNA-structuur in het gebied van de fusie tussen het SP 
en het gesecreteerde eiwit en die van het C-gebied van het SP op de 14e en 20e positie van 
de meest invloedrijke karakteristieken gerangschikt kunnen worden. Dit heeft mogelijk te 
maken met de afwezigheid van variatie in de nucleotide- en aminozuur-context van het SP. 
Daarentegen lijkt verrassend genoeg de secundaire mRNA-structuur tussen het 5’-niet-
getransleerde gebied (de zogenaamde ‘untranslated region’ of UTR) en het SP weinig 
invloed te hebben op de SP-efficiëntie. Hoewel dit geen definitief bewijs vormt suggereren 
deze waarnemingen dat ook de nucleotidesequenties een factor van belang zijn voor de 
efficiëntie van eiwitsecretie, in tegenstelling tot wat eerder gespeculeerd werd. Aangezien 
de nucleotide-context van de SPs in het ontwerp van de studie constant gehouden werd 
is het helaas niet mogelijk te bepalen of ze ook een rol speelde in de efficiëntie van 
eiwitsecretie in de onderhavige studie. Het zou daarom niet verrassend zijn als bijvoorbeeld 
het pro-gebied van het gesecreteerde eiwit niet alleen op aminozuurniveau een rol speelt 
in de eiwitsecretie27, maar ook op nucleotideniveau. Daarnaast is het denkbaar dat er 
bepaalde interacties tussen het SP en het gesecreteerde eiwit bestaan, tenminste op het 
nucleotideniveau. Op grond van het mechanisme van eiwittranslocatie, dat gebruikt wordt 
door de Sec-machinerie, zijn interacties tussen het SP en het mature gesecreteerde eiwit 
op aminozuurniveau wat moeilijker voorstelbaar, maar niet onmogelijk, in het geval van 
co-translationele translocatie die door het SRP gemedieerd wordt. Hoe het ook precies 
moge zijn, de gecombineerde voorspellingskracht en interpreteerbaarheid van het model 
dat beschreven is in Hoofdstuk 5 bleek goed genoeg te zijn voor zowel de fine-tuning van 
SPs om eiwitsecretie op een gewenst niveau te voorspellen als om optimaal presterende 
SPs uit een groep van pseudo-willekeurig ontworpen SPs aan te wijzen. Dit impliceert 
dat een kwantitatief begrip van de relevante fysisch-chemische karakteristieken van SPs 
is verworven en dat het over niet al te lange tijd mogelijk zal zijn dit te extrapoleren naar 
uiteenlopende experimentele condities.
 Het laatste exeperimentele Hoofdstuk 6 van dit proefschrift beschrijft 
waarnemingen die laten zien, dat zogenaamde Pro-peptides (Pros) niet noodzakelijkerwijs 
de efficiëntie van eiwitsecretie verbeteren, zoals in een aantal eerdere studies was 
gesuggereerd30,31. Deze conclusie is in overeenstemming met de meeste literatuur op dit 
gebied28,29. De resultaten in Hoofdstuk 6 laten tevens zien dat Pros zelfs het niveau van 
eiwitsecretie kunnen reduceren conform de bekende chaperone- en enzym-inhiberende 
functies van bepaalde Pros. Het is echter goed voorstelbaar dat een aantal specifieke 
karakteristieken van het pro-gebied de secretie-efficiëntie kunnen beïnvloeden. Dit zou 
in overeenstemming zijn met het idee dat een korte Pro meer lijkt op een pro-gebied 
dan op een Pro met een chaperonefunctie. Voor een beter begrip van de onderliggende 
mechanismes zal het noodzakelijk zijn de delen van Pros die aan hun biologische functie 
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bijdragen, zoals de aminozuursequenties, separaat te bestuderen van verschillende andere 
karakteristieken, zoals lading. Dit zal vooral helpen om Pros en pro-gebieden goed in te 
kunnen zetten voor verbeterde eiwitsecretie. Bovendien laten de resultaten beschreven 
in Hoofdstuk 6 zien, dat MS-data enorm handig zijn om te achterhalen welke proteases 
betrokken zijn bij de splitsing van Pros en of dit proces is gereguleerd door bepaalde 
cascades van proteolytische gebeurtenissen. Hoewel het experimentele ontwerp van de 
studies niet breed genoeg was om uit te vinden hoe de afsplitsing van Pros precies plaats 
vindt in B. subtilis, was het toch mogelijk om te laten zien dat de gekozen aanpak werkt en 
de basis kan vormen voor een meer uitgebreide toekomstige studie naar de mechanismes 
die ten grondslag liggen aan splitsing van Pros en de functie van pro-gebieden.

Toekomstperspectieven
Ondanks de spectaculair snelle opkomst van geïntegreerde computationele en 
experimentele benaderingen in de biologie zijn er nog veel obstakels die uit de weg 
geruimd moeten worden. Nu veel ‘omics’-technologieën tegen redelijke kosten 
beschikbaar zijn gekomen32 en in combinatie toegepast kunnen worden met microfluidics 
benaderingen33, kunnen de benodigde kwantitatieve data in voldoende grote hoeveelheden 
en met de juiste accuratesse gegenereerd worden, zodat ML-modellen met steeds grotere 
betrouwbaarheid ontwikkeld kunnen worden. Desondanks zijn de huidige benaderingen 
over het algemeen nog steeds erg inefficiënt met betrekking tot de benodigde middelen 
en tijd. Ook worden vaak vergelijkbare data meerdere keren gegenereerd ten gevolge 
van een gebrekkige coördinatie door de betrokken onderzoekers die aan hetzelfde 
onderwerp werken en, zodra data gegenereerd zijn, worden ze niet altijd op een eenvoudig 
toegankelijke en bruikbare manier gedeeld. Zonder vaste standaards in het ontwerp en de 
daaropvolgende implementatie van experimenten, of in de structuur van de resulterende 
data, zal de integratie van data en modellen moeilijk realiseerbaar blijven en zal dit hun 
waarde sterk verminderen32,34. Omgekeerd zullen verbeteringen met betrekking tot het 
ontwerp van experimenten en standaardisering, als ook het in overweging nemen van 
mogelijk hergebruik van de data reeds bij aanvang van een project, het mogelijk maken 
voor onderzoekers met verschillende wetenschappelijke achtergronden de gegenereerde 
data en modellen te vergelijken, testen, her-analyseren of zelfs te integreren. Het GP4 
protocol, beschreven in Hoofdstuk 2, is gebaseerd op deze principes en de resultaten 
kunnen dienovereenkomstig gebruikt worden om bijvoorbeeld een ML-model te trainen. 
Het mogelijke hergebruik van data is ook zeer relevant in de context van model-
interpreteerbaarheid, ook wel verklaarbare (‘explainable’) artificiële intelligentie (XAI) 
genoemd, aangezien eerder gebouwde modellen geanalyseerd en uiteindelijk uitgelegd 
kunnen worden. Dit zou ons begrip van de onderzochte biologische modellen aanzienlijk 
kunnen vergroten. Een recentelijk gepubliceerde studie was bijvoorbeeld gebaseerd op 
een logica die diametraal tegenover de logica van Hoofdstuk 5 staat en waarbij een ML-
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model werd ontwikkeld om het beste SP voor een bepaald gesecreteerd eiwit te kiezen35. 
Hierbij deden de auteurs geen enkele moeite om het ontwikkelde model te interpreteren. 
Indien de auteurs vrije toegang zouden geven tot het model en de onderliggende data, 
dan zou het nu door iedereen geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden. Verder 
is het zo dat, hoewel ML-modellen steeds populairder worden, ze nog steeds ‘black-
boxes’ blijven die geen nieuwe inzichten verschaffen. Derhalve kunnen ze ons begrip van 
biologische mechanismes niet vergroten. Het is daarom noodzakelijk om meer nadruk 
te leggen op de ontwikkeling van ‘white-box’ modellen en krachtigere methodes voor 
model-interpretatie7,36. Sommige pogingen hiertoe zijn al met succes ondernomen met 
betrekking tot klinische toepassingen19 en antibioticumresistentie37. Ook zijn er recentelijk 
methodes ontwikkeld die eenvoudiger en breder inzetbaar zijn38. Alles tezamen kan 
geconcludeerd worden dat model-interpretatie een belangrijke mijlpaal op het pad van de 
biologie is die bereikt moet worden om complexe biologische systemen en mechanismes 
beter te doorgronden en nieuwe mogelijkheden te scheppen voor de exploitatie van de 
verworven kennis voor practische toepassingen.
 De mogelijke implicaties van het sturen van biologisch onderzoek in de richting 
van interpreteerbare en uitlegbare modellen zijn verbluffend. De vorderingen met de 
meeste impact betreffen de koerswijziging van de traditionele ‘trial-and-error’-gebaseerde 
laboratorium-benaderingen naar benaderingen die gebaseerd zijn op computer-
ondersteunde ontwerpen. Voorbeelden hiervan met mogelijke industriële toepassingen 
worden gegeven in Hoofdstuk 5 van dit proefschrift en in de eerder genoemde studie 
van Wu et al.35. Met beide ML-modellen is het mogelijk om in silico te bepalen welk SP 
het beste gefuseerd dan worden met een secretorisch eiwit, een optie die slechts 2 jaar 
geleden nog niet haalbaar was16. Dit betekent dat, in plaats van het ontwerpen, bouwen 
en screenen van grote SP-bibliotheken voor elk relevant eiwit, het binnenkort mogelijk 
zal zijn om enorme SP-bibliotheken in silico te creëren en eveneens in silico hieruit de 10 
beste SPs te kiezen. In dit geval zijn de voordelen tweeledig: terwijl het experimenteel 
haalbaar is om een paar honderd SP-sequenties te screenen zal het in silico mogelijk zijn 
om duizenden SP-sequenties te screenen zonder beperkt te zijn door de diversiteit die zich 
in de natuur voordoet. Dit zal het mogelijk maken om nog grotere aantallen SPs met een 
hogere diversiteit te beoordelen op mogelijke optimale geschiktheid voor eiwitsecretie. 
Zelfs als de beschikbare modellen niet 100% accuraat zijn betekent dit nog steeds, dat het 
slechts nodig zal zijn om een stuk of 10 à 20 SPs te screenen met een veel grotere kans om 
zeer hoge secretie-efficiënties te bereiken in vergelijking tot de screening van honderden 
SPs zonder inzicht te krijgen in de mogelijke uitkomsten. 
 Door de ontwikkeling van nieuwe kwantitatieve high-throughput technologieën 
en het invoeren van nieuwe gestandaardiseerde benaderingen en door een verschuiving in de 
richting van computer-ondersteunde ontwerpen zal de biologie zich kunnen ontwikkelen 
tot een echte engineering en industriële discipline, waar de belangrijke parameters 
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bekend, begrepen, voorspelbaar en toepasbaar zijn. De impact van deze paradigma-
verandering zal enorm zijn, variërend van nieuwe impulsen voor de bio-economie tot het 
oplossen van complexe wetenschappelijke vraagstellingen of de optimalisatie van specifiek 
technologische benaderingen. Dit zal vervolgens leiden tot aanzienlijke vooruitgang op 
de terreinen van de geneeskunde, bioproductie, agrobiotechnologie en bioremediatie. 
Dit noodzakelijke transitieproces zal alleen succesvol doorlopen kunnen worden door 
wetenschappelijke samenwerking in de geest van openheid en transparantie. 
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