
 

 

 University of Groningen

Protein secretion via the Twin-arginine translocation pathway of Bacillus subtilis
Eijlander, Robyn Talita

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2009

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Eijlander, R. T. (2009). Protein secretion via the Twin-arginine translocation pathway of Bacillus subtilis.
s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/e0b905dd-9705-4908-a10b-2ee23a27b3be


 

159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

161 

axwxÜÄtÇwáx átÅxÇätàà|Çz 
 
Bij het horen van het woord ‘bacteriën’ denken we al snel aan vervelende, microscopische 
beestjes waar we ziek van kunnen worden. Maar er zijn ook veel bacteriën waar we niet 
ziek van worden en die we zelfs nodig hebben om te kunnen overleven, zoals bijvoorbeeld 
soorten die voorkomen in de darmflora van de mens. Bacteriën zijn overal en ze komen 
voor in talloze vormen en maten. Door de eeuwen heen heeft onderzoek naar deze micro-
organismen ons de mogelijkheid gegeven ze te identificeren en te classificeren, zodat we 
ook deze tak van het leven beter leren begrijpen. Deze informatie wordt vervolgens 
toegepast om ons leven te verbeteren, door gebruik te maken van nuttige bacteriën en 
strategieën te ontwikkelen voor het bestrijden van schadelijke bacteriën.  
 

Bacillus subtilis 

De bacterie die voor het onderzoek beschreven in dit proefschrift is gebruikt, is Bacillus 
subtilis; een ‘veilig’ micro-organisme dat vooral voorkomt in de grond en op vegetatie. B. 
subtilis is een ‘Gram-positieve’ bacterie, wat betekent dat deze een dikke celwand bevat die 
gekleurd kan worden met een zogenaamde Gram kleuring. Gram-negatieve bacteriën 
hebben deze dikke celwand niet en kunnen daarom niet gekleurd worden. Een bekend 
voorbeeld van een Gram-negatief organisme is Escherischia coli, die voorkomt in de 
darmen. De Gram kleuring vormt het eerste onderscheid tussen verschillende soorten 
bacteriën en geeft direct een aanwijzing over belangrijke eigenschappen van die bacterie.  
Bacillus subtilis wordt over de hele wereld gebruikt als modelorganisme voor onderzoek 
naar Gram-positieve bacterieën. Omdat B. subtilis niet toxisch en makkelijk te kweken is, 
zich snel vermenigvuldigt en bovendien een grote hoeveelheid aan interessante 
eigenschappen bezit, worden veel algemene processen en eigenschappen in deze bacterie 
bestudeerd. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het vormen van sporen; kleine, zeer resistente 
celletjes waarin de levensprocessen zijn gereduceerd tot een minimum, zodat de cel voor 
zeer lange tijd extreme omstandigheden kan overleven om daarna weer uit te groeien tot 
een vegetatieve cel. Maar ook de mogelijkheid tot het opnemen van DNA uit de omgeving 
of het uitscheiden van eiwitten naar die omgeving zijn belangrijke processen die bestudeerd 
worden.  
 

Eiwitsecretie 

De unieke code van het DNA wordt door de cel uiteindelijk vertaald in lange ketens van 
aminozuren die functies uit kunnen voeren: de eiwitten. Deze functies zijn vaak locatie-
specifiek en daarom moeten eiwitten verplaatst worden naar hun uiteindelijke bestemming. 
Wanneer een eiwit daarbij door een membraan (een vettige laag die een scheidingswand 
vormt van een cel of een organel) getransporteerd moet worden, dan wordt dat proces 
eiwitsecretie genoemd. In bacteriën worden eiwitten vaak naar de membraan, de celwand of 
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het externe milieu uitgescheiden. Dit is een essentieel, maar uiterst complex proces waarbij 
veel verschillende factoren een rol spelen. Ten eerste moet een eiwit een signaalpeptide 
bevatten: een soort code die herkend wordt door chaperones en de secretiemachinerie. Deze 
signaalpeptide bevat informatie over de uiteindelijke bestemming van het eiwit, en op 
welke manier het eiwit uitgescheiden moet worden. Daarnaast is de secretiemachinerie van 
essentieel belang: een complex van verschillende eiwitten dat zich in de membraan bevindt 
en eiwitten kan binden en actief over de membraan kan verplaatsen door middel van 
bijvoorbeeld pore-vorming. Afhankelijk van het eiwit en de translocase zijn soms ook 
chaperone-eiwitten betrokken die het eiwit als het ware helpen de juiste route te vinden. 
Daarnaast is voor het translocatieproces ook een grote hoeveelheid energie nodig. Eenmaal 
aan de andere kant van de membraan, wordt de signaalpeptide door specifieke enzymen 
afgeknipt en zijn weer andere enzymen betrokken bij de juiste vouwing van het eiwit, zodat 
deze zijn actieve vorm aan kan nemen en zijn functie uit kan oefenen. Elk van de stappen in 
het secretieproces zijn kritiek en verschillende controlemechanismen zijn erbij betrokken 
om de efficiëntie ervan te waarborgen.  
Eiwitsecretie is een proces dat van levensbelang is voor de bacteriële cel en zowel 
schadelijke als voordelige gevolgen kan hebben voor de mens. Pathogene bacteriën kunnen 
eiwitten uitscheiden die een toxisch effect hebben op menselijke en dierlijke cellen. 
Daarentegen zijn er veel andere bacteriën die nuttige eiwitten zoals enzymen of antibiotica 
uitscheiden, die door ons gebruikt kunnen worden in voedselgerelateerde en niet 
voedselgerelateerde producten. Bacillus subtilis is hier een voorbeeld van. Hier wordt in de 
biotechnologische industrie gebruik van gemaakt door grote hoeveelheden eiwitten in B. 
subtilis te produceren, die daarna door de cel zelf worden uitgescheiden zodat ze makkelijk 
geïsoleerd en gezuiverd kunnen worden. B. subtilis wordt voor dit proces als een soort 
levend eiwitfabriekje gebruikt. Echter, de stappen moeten tijdens het productie- en 
secretieproces, net als in een echte fabriek, streng gecoördineerd en gecontroleerd worden 
voor een optimale efficiëntie. Overproductie van eigen en niet-eigen eiwitten, verhoogde 
secretie, niet correct gevouwen eiwitten, etc., leveren veel stress op voor de cel en kunnen 
het productieproces ernstig verstoren. Het is daarom van belang dat wij de individuele 
stappen in het productie- en secretieproces in de cel leren begrijpen en onze kennis kunnen 
toepassen om problemen te voorkomen of op te lossen.    
 
Eiwitsecretie via de Twin-arginine translocation machinerie 
Het eiwitsecretiemechanisme dat in dit proefschrift wordt beschreven, is de Twin-arginine 
translocation (Tat) pathway. Het is een simpel eiwitcomplex, bestaande uit meerdere 
kopieën van twee of drie verschillende eiwitten (TatA, TatB en TatC), dat zich onderscheidt 
in het secreteren van eiwitten die reeds in de cel gevouwen zijn. Meestal worden eiwitten in 
ongevouwen toestand als een soort keten over de membraan getransporteerd, waarna ze 
buiten de cel pas vouwen. Echter, de eiwitten die via de Tat translocase worden 
gesecreteerd, moeten in de cel een cofactor binden, of hebben andere eigenschappen 
waardoor ze te snel of te dicht vouwen. Hierdoor passen ze niet meer door de meest 
gangbare eiwittranslocase, de Sec machinerie, maar moeten op een andere manier 
getransloceerd worden. Zij bezitten daarom een specifieke code in hun signaalpeptide, die 
onder andere bestaat uit twee opeenvolgende arginine residuen (twin arginine).  
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Het Tat complex is het eerst ontdekt in chloroplasten van planten en later ook 
geïdentificeerd in een grote hoeveelheid bacteriën en archaea. Er zijn veel onderlinge 
overeenkomsten te vinden, zoals bijvoorbeeld de dubbele arginines in het gros van de 
substraten, maar door de evolutie ook zeer specifieke verschillen. Zo lijken de Tat 
complexen in chloroplasten en Gram-negatieve bacteriën veel op elkaar, maar verschillen 
wezenlijk van de Tat complexen in Gram-positieve bacteriën. Omdat het Tat complex zich 
ook in pathogene bacteriën bevindt en daar mogelijk een rol speelt in de virulentie, is het 
vanuit een farmaceutisch oogpunt interessant dit eiwitsecretiecomplex te bestuderen als 
mogelijk nieuw antimicrobieel doelwit. Daarnaast kan het ook vanuit biotechnologisch 
oogpunt veel voordelen opleveren, aangezien de secretie van gevouwen eiwitten veel 
nadelige effecten van het industriële eiwitsecretie proces (zoals eiwitafbraak) kan 
voorkomen.  
 

Moleculaire laboratoriumtechnieken 

In het laboratorium worden moleculaire technieken toegepast om de processen in de 
bacteriën te kunnen bestuderen. Tijdens een groot en belangrijk project is bijvoorbeeld het 
gehele genoom van Bacillus subtilis gesequenced (het achterhalen van de code van het 
DNA en het aantal functionele genen in het DNA). Vervolgprojecten richten zich op het 
achterhalen van de producten van die genen en welke functies deze eiwitten uitvoeren in de 
cel. Doordat Bacillus subtilis de mogelijkheid heeft DNA uit zijn omgeving op te nemen en 
dit te integreren in het eigen genoom, is het makkelijk om genen uit te schakelen, te 
veranderen of juist extra actief te maken, of om ‘vreemde’ genen in de cel te introduceren 
(genetische manipulatie). Dit wordt gedaan om te bestuderen wat het effect is van de 
verandering, afwezigheid of de overvloedige aanwezigheid van een eiwit op een bepaald 
proces in de cel. Met behulp van antilichamen en radioactieve of fluorescente labels, 
kunnen de aanwezigheid, de hoeveelheid en de locatie van eiwitten worden gevisualiseerd 
Vervolgens kunnen biochemische technieken worden toegepast om deze eiwitten uit de cel 
te isoleren en te zuiveren en om talloze, specifieke eigenschappen van de eiwitten te 
bestuderen.  
 

Dit proefschrift 

Eiwitsecretie via de Tat pathway van Bacillus subtilis 
Eén van de kenmerken van het Tat complex in (bijna) alle Gram-positieve organismen, is 
de afwezigheid van het TatB eiwit. Gram-positieve Tat complexen, zoals die van Bacillus 
subtilis, bestaan dus alleen uit TatA en TatC eiwitten, die allebei essentieel zijn voor het 
secretieproces. In tegenstelling tot veel andere bacteriën, bevat Bacillus subtilis twee 
verschillende Tat complexen, die erg op elkaar lijken maar een verschillende substraat-
specificiteit vertonen. Tot nu toe zijn er slechts twee substraten geïdentificeerd die door de 
Tat complexen van B. subtilis gesecreteerd worden: PhoD via het TatAdCd complex en 
YwbN via het TatAyCy complex (Figuur 1). De hoofdvraag van het werk beschreven in dit 
proefschrift is ‘wat bepaalt de substraat-specificiteit van de twee Tat complexen van 
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Bacillus subtilis?’. Door zowel de complexen, de individuele componenten en de substraten 
te bestuderen, is getracht antwoorden op deze vraag te vinden die eventueel gebruikt 
kunnen worden voor een biotechnologische toepassing van de Bacillus subtilis Tat pathway 
voor de secretie van grote hoeveelheden bruikbare eiwitten.  
 
Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding in het proces van eiwitsecretie, met de nadruk op 
eiwitsecretie door Bacillus subtilis en de Tat pathway. Bovendien wordt kort besproken 
over wat er tot nu toe in de literatuur bekend is over de rol van de Tat pathway in een 
verscheidenheid aan pathogene bacteriën.  

 
De structuur en functionaliteit van de Bacillus subtilis Tat complexen 
Op dit moment is het Tat systeem het best bestudeerd voor de Gram-negatieve bacterie 
Escherichia coli. Zoals eerder beschreven, bevat Bacillus subtilis twee Tat complexen die 
elk verantwoordelijk zijn voor de secretie van één eiwit en dus mogelijk op een andere 
manier werken. Om een vergelijking te maken tussen de Gram-negatieve en Gram-
positieve Tat systemen, en tussen de twee Tat systemen van B. subtilis zelf, zijn dezelfde 
technieken toegepast op de Tat eiwitten van B. subtilis als eerder is gedaan voor de Tat 
eiwitten van E. coli. Hoofdstuk 2 beschrijft in detail de biochemische eigenschappen van 
één van de twee Tat complexen van B. subtilis; het TatAdCd complex. De genen voor 
TatAd en TatCd zijn in E. coli tot expressie gebracht en de eiwitten gecontroleerd op 
activiteit in het transloceren van Tat substraten. Vervolgens zijn ze tot verhoogde productie 
gebracht en uit de membraan geïsoleerd en gezuiverd. Deze eiwitten zijn daarna met 
verschillende biochemische technieken geanalyseerd, zodat de samenstelling en de grootte 
van de Tat complexen in de membraan kon worden bepaald. De belangrijkste observaties 
zijn dat het TatAdCd complex eenzelfde organisatie vertoont als het E. coli TatABC 

Figuur 1  De twee Tat translocases van Bacillus subtilis. De Gram-positieve bacterie Bacillus subtilis
bevat twee Tat translocases die elk een ander eiwit transloceren. Het TatAdCd complex is 
verantwoordelijk voor de secretie van PhoD en het TatAyCy complex voor de secretie van YwbN. 
Beide substraten bevatten een specifieke code in hun signaalpeptide, die onder andere bestaat
uit twee arginine (R) residuen. 
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complex, maar dat het significant kleiner is. Verder wordt de afwezigheid van TatB in de 
Tat complexen van B. subtilis gecompenseerd door een bifunctionele TatA component, die 
zowel de functie van E. coli TatA en TatB uit kan voeren.  
 
Hoofdstuk 3 beschrijft vergelijkbare analyses als in Hoofdstuk 2, maar dit keer voor het 
tweede B. subtilis Tat complex; TatAyCy. Ook TatAyCy is actief in E. coli en kan in die 
omgeving substraten secreteren, maar niet alle. Ook blijkt dat sommige E. coli Tat 
substraten wel door TatAdCd gesecreteerd kunnen worden, maar niet door TatAyCy. De 
substraat-specificiteit is dus ook onder deze omstandigheden nog steeds aanwezig. Verder 
lijkt het TatAyCy complex qua organisatie veel op het TatAdCd complex en het E. coli 
TatABC complex, maar is kleiner. Hoofdstuk 3 beschrijft ook een gedetailleerde analyse 
over verschillende eigenschappen van de signaalpeptide van meerdere Tat substraten. Om 
te bestuderen of het E. coli TatABC complex en beide Tat complexen van B. subtilis 
dezelfde eigenschappen van signaalpeptide herkennen, is een aantal van deze 
eigenschappen veranderd en is het effect op secretie door de drie Tat translocases 
bestudeerd. Hieruit bleek dat alle drie translocases dezelfde eigenschappen herkennen en 
dat het effect van de mutaties op de secretie-efficiëntie door alle drie translocases 
vergelijkbaar is. Een andere belangrijke observatie is dat het effect van het veranderen van 
een bepaalde eigenschap op de secretie-efficiëntie per substraat kan verschillen.  
 
Hoofdstuk 4 beschrijft een vergelijking tussen de functionaliteit van de twee Tat 
complexen van B. subtilis en geeft een duidelijk overzicht van de resultaten van 
zogenaamde complementatie proeven. Tijdens deze proeven zijn telkens één of twee 
componenten van een complex uitgeschakeld en gecomplementeerd door één of twee 
componenten van het andere complex. De secretie-efficiëntie van zowel het TatAdCd-
afhankelijke PhoD en het TatAyCy-afhankelijke YwbN is daarna geanalyseerd. Hieruit 
blijkt dat het TatAy component vervangen kan worden door het TatAd component, waarna 
nog steeds efficiënte secretie van YwbN plaats kan vinden. Daarentegen is een 
tegengestelde combinatie (TatAy met TatCd) voor de secretie van PhoD of YwbN niet 
mogelijk. Verder is gebleken dat een verhoogde productie van het TatAdCd complex 
voordelige gevolgen heeft voor de substraat-specificiteit, aangezien YwbN onder deze 
omstandigheden ook door TatAdCd gesecreteerd kan worden. Het TatAyCy complex blijft 
echter specifiek en kan onder verhoogde productie omstandigheden nog steeds geen PhoD 
transloceren. Dit is de eerste aanwijzing dat het TatAdCd complex in principe meer 
geschikt is voor exploitatie dan het TatAyCy complex.  
 
In Hoofdstuk 5 zijn de twee TatC componenten van Bacillus subtilis nauwkeurig 
bestudeerd. Door verschillende gedeeltes van de twee eiwitten met elkaar uit te wisselen, is 
geprobeerd te achterhalen welk van deze gedeeltes betrokken is bij de herkenning en 
binding van het substraat en bij de substraat-specificiteit. Echter resulteerde het uitwisselen 
van de eiwitgedeeltes in alle gevallen tot een inactief eiwit en vond geen secretie van PhoD 
of YwbN plaats. Een meer gedetailleerde methode, waarin individuele aminozuren in de 
TatC eiwitten werden vervangen door het aminozuur alanine, leverde meer interessante 
data op. Zo blijkt dat het muteren van geconserveerde residuen, die zowel in TatCd, TatCy 
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en E. coli TatC voorkomen, een verschillend effect op de secretie-efficiëntie van de drie 
TatC eiwitten teweeg kan brengen. Het hoofdstuk geeft een uitgebreid overzicht van een 
aantal mutagenese studies uitgevoerd op TatCd, TatCy en E. coli TatC en de bijbehorende 
effecten. Een belangrijke conclusie is dat de substraat-specificiteit meer dan waarschijnlijk 
een combinatie is van specifieke eigenschappen van de TatA en de TatC componenten, 
alsmede van de signaalpeptide van het te transloceren substraat.  
 
Bacillus subtilis Tat substraten 
Tot nu toe zijn nog maar twee substraten geïdentificeerd die gesecreteerd worden via de Tat 
translocases van Bacillus subtilis. In Hoofdstuk 6 wordt een tweede functie van het 
TatAdCd-afhankelijke substraat PhoD beschreven. Naast het vrijmaken van 
fosfaatmoleculen in de celwand en het extracellulaire medium, is PhoD ook in staat direct 
of indirect de expressie van het eigen operon te reguleren. Genen worden aangeschakeld 
wanneer een specifieke sequentie voor die genen (de promoter) geactiveerd wordt. Genen 
die door dezelfde promoter worden aangeschakeld maken deel uit van een operon.  

Figuur 2  De expressie van het phoD operon vindt normaal alleen plaats wanneer cellen in een 
medium met lage hoeveelheden fosfaat gekweekt worden. Als reactie op de lage 
hoeveelheden fosfaat in het medium, worden de phoD, tatAd en tatCd genen aangeschakeld en de 
bijbehorende eiwitten geproduceerd. PhoD wordt vervolgens door het TatAdCd complex 
gesecreteerd, waarna het zijn functie uit kan voeren en fosfaatmoleculen uit de celwand en de 
extracellulaire omgeving vrij kan maken. Bij groei in een rijk medium, staan de genen voor PhoD, 
TatAd en TatCd niet aan en wordt alleen het TatAyCy complex geproduceerd.  
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De genen voor PhoD, TatAd en TatCd liggen samen in een operon en worden gereguleerd 
door een promoter die alleen onder fosfaat- limiterende condities wordt aangeschakeld. 
Wanneer de cellen in een rijk medium worden gekweekt, waarin voldoende fosfaat 
aanwezig is, zijn PhoD, TatAd en TatCd dus niet aanwezig (Figuur 2). Echter, wanneer het 
phoD gen door een andere promoter in rijk medium wordt aangeschakeld, vindt onverwacht 
ook productie van TatAd en TatCd plaats met als resultaat secretie van PhoD. Het 
gedetailleerde mechanisme hierachter is nog niet bekend en toekomstige experimenten 
moeten uitwijzen of PhoD direct de promoter activeert of dat er nog meerdere factoren bij 
betrokken zijn.  
In het Addendum van dit proefschrift is een hoofdstuk opgenomen waarin de identificatie 
van twee additionele, mogelijke Tat substraten wordt beschreven. De Tat-afhankelijke 
secretie van de twee eiwitten is bepaald door de bijbehorende signaalpeptide te fuseren met 
een Tat-afhankelijk eiwit van Streptomyces coelicolor dat agar afbreekt. Door dit fusie-
eiwit te produceren in een andere stam die van nature het agarase eiwit niet bevat 
(Streptomyces lividans), en de cellen op agar platen te kweken, kan met een jodium-
kleurstof gekeken worden naar de afbraak van de agar rondom de kolonie van cellen. 
Aangezien agarase alleen via het Tat systeem gesecreteerd kan worden, vindt alleen afbraak 
van agar plaats als de gefuseerde signaalpeptide het agarase eiwit naar de Tat translocase 
leidt. Dit was het geval voor de signaalpeptide van twee van de tien geteste, mogelijke Tat 
substraten van B. subtilis: YkuE en QcrA. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of deze 
eiwitten in B. subtilis ook werkelijk via Tat gesecreteerd worden en welke van de twee 
translocases daarbij betrokken is.  
 
Het bestuderen van Tat eiwitten en Tat substraten in een Tat-deficiënt 
systeem 
Om meer inzicht te krijgen in de effecten van verhoogde productie en genetische 
manipulatie op de efficiëntie van eiwitsecretie via de twee Tat translocases van Bacillus 
subtilis, is het wenselijk de Tat componenten en Tat substraten te kunnen bestuderen in een 
‘lege’ achtergrond. Dit kan bewerkstelligd worden door eerst alle tat genen in het 
organisme uit te schakelen, en ze daarna één voor één of in combinaties te herintroduceren. 
Een andere manier is om gebruik te maken van een organisme dat van nature geen tat 
genen bevat en daarin de tat genen en genen voor de Tat substraten van Bacillus subtilis te 
introduceren. Een voorbeeld van zo’n organisme is Lactococcus lactis. Dit is net als B. 
subtilis een niet schadelijke, Gram-positieve bacterie en wordt in de biotechnologie 
voornamelijk gebruikt voor de productie van kaas en andere zuivelproducten. Omdat L. 
lactis geen tat genen heeft, is het hoogst onwaarschijnlijk dat geïdentificeerde en nog 
ongeïdentificeerde factoren die een rol spelen bij Tat-afhankelijke eiwitsecretie een 
(ongewenst) effect zullen hebben tijdens het bestuderen van Tat secretie in dat organisme. 
Daarnaast is er voor L. lactis een reguleerbaar genexpressie systeem ontwikkeld, dat 
gebruik maakt van een induceerbare promoter en twee additionele eiwitten. Dit systeem 
wordt NICE genoemd, dat staat voor NIsin Controlled gene Expression. Nisine is een 
lantibioticum dat van nature door L. lactis geproduceerd wordt.  
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De aanwezigheid van nisine in het extracellulaire medium wordt waargenomen door een 
sensormolecuul dat zich in de membraan bevindt: NisK. Deze wordt daarop geactiveerd 
doordat een fosfaatgroep aan het eiwit wordt gekoppeld. NisK kan deze fosfaatgroep 
vervolgens doorgeven aan de regulator NisR, die daardoor geactiveerd wordt. 
Gefosforyleerd NisR kan aan een specifieke sequentie in het DNA binden, die zich bevindt 
in de zogenaamde Nis promoters. Door een gen achter een Nis promoter te zetten en de 
activiteit ervan te induceren door het toevoegen van nisine aan het medium, kan de 
expressie van het desbetreffende gen gereguleerd worden.  
Eenzelfde systeem is ontwikkeld voor B. subtilis. Dit SURE systeem (SUbtilin Regulated 
gene Expression) werkt op een vergelijkbare manier, maar is gebaseerd op het lantibioticum 
subtiline dat herkend wordt door SpaK, die vervolgens SpaR kan activeren voor het 
aanschakelen van Spa promoters (Figuur 3). Hoofdstuk 7 beschrijft een studie waarin is 
geprobeerd het SURE systeem te combineren met het NICE systeem in L. lactis, zodat 
zowel de genen van Tat substraten als de tat genen geïntroduceerd kunnen worden in L. 
lactis en onafhankelijk van elkaar geactiveerd kunnen worden. De belangrijkste conclusie 
van dit werk is dat dubbelinductie niet mogelijk is, aangezien uit de resultaten blijkt dat de 
regulator NisR naast de Nis promoter ook de Spa promoter kan activeren, onafhankelijk 

Figuur 3  Het werkingmechanisme van de induceerbare genexpressie systemen NICE en SURE. Een 
externe factor in de vorm van het lantibioticum nisine of subtiline wordt door het sensormolecuul 
(NisK of SpaK, respectievelijk) waargenomen, waarop deze wordt geactiveerd. 1. De 
fosfaatgroep wordt vervolgens doorgegeven aan het regulatormolecuul (NisR of SpaR,
respectievelijk), dat hierdoor geactiveerd wordt. 2. In de actieve vorm kan het regulatormolecuul 
binden aan een specifieke sequentie in de Nis- or Spa promoter regio, om de expressie van het 
gen dat daarachter geplaatst is te activeren.  
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van de aanwezigheid van SpaRK of subtiline. Een andere interessante observatie is dat 
NisR alleen de SpaS promoter (die gebruikt wordt voor het SURE systeem) kan activeren 
en niet de andere twee Spa promoters, SpaI en SpaB. Vervolgonderzoek moet uitwijzen 
waar deze specificiteit door bepaald wordt.  
 
De toepassing van het B. subtilis Tat systeem in de biotechnologische en 
farmaceutische industrie 
Door het bestuderen van de Tat complexen, individuele componenten en substraten van 
Bacillus subtilis, is meer informatie verkregen over het werkingsmechanisme van de 
systemen en de geobserveerde substraat-specificiteit. Concrete eigenschappen die de 
substraat-specificiteit bepalen, zijn nog niet geïdentificeerd. Wel is duidelijk geworden dat 
de specificiteit hoogstwaarschijnlijk het resultaat is van een combinatie van specifieke 
eigenschappen van de TatA en TatC componenten, alsmede de signaalpeptide van het 
substraat. Deze kunnen per translocase en substraat verschillen, waardoor benadrukt wordt 
dat het opstellen van algemene criteria verder geoptimaliseerd moet worden.  
 
Hoofdstuk 8 geeft een duidelijk overzicht van de criteria die tot nu toe geïdentificeerd zijn 
in reeds gepubliceerde experimenten en experimenten beschreven in dit proefschrift. Verder 
wordt de toepasbaarheid van de B. subtilis Tat translocases in de biotechnologische en 
farmaceutische industrie besproken. Ook al vormt de mogelijkheid voor het uitscheiden van 
gevouwen eiwitten een groot voordeel voor de secretie van grote hoeveelheden eiwitten 
door B. subtilis, het Tat systeem is niet bij uitstek geschikt voor deze toepassing. Het 
dirigeren van de eiwitten naar het Tat systeem en de daadwerkelijke translocatie brengen 
veel specifieke factoren met zich mee, die vaak per translocase en substraat kunnen 
verschillen. Het is daarom van essentieel belang dat de specifieke eigenschappen van Tat 
eiwitten en signaalpeptiden in meer detail bestudeerd worden, zodat een soort databank 
opgezet kan worden om de identificatie van een optimale signaalpeptide met optimale Tat 
translocase voor de secretie van een specifiek eiwit kan worden vergemakkelijkt.  
Daarnaast is duidelijk geworden dat het Tat systeem ook niet bij uitstek geschikt is als 
antimicrobieel doelwit in de farmaceutische industrie. De rol van Tat in de virulentie van 
pathogene bacteriën is voor veel bacteriën nog niet vastgesteld en is vaak indirect. Hierdoor 
zal het uitschakelen van het Tat systeem niet een complete vernietiging van de bacterie of 
een complete afwezigheid van virulentie teweeg brengen. Wederom vindt ook een 
specificiteit plaats tussen de Tat systemen van verschillende soorten bacteriën en hun 
substraten. Hierdoor wordt het ontwikkelen een algemeen farmaceutisch product of 
genetische manipulatie voor het inactiveren van Tat translocases op dit moment 
bemoeilijkt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met suggesties voor eventueel vervolg-
onderzoek naar de Tat translocases van Bacillus subtilis en de toepasbaarheid daarvan in de 
biotechnologische industrie.  
 



 

 




