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De melkzuurbacterie Lactococcus lactis wordt, net zoals alle andere Gram-positieve 

bacteriën, omringd door een stevige celwand. Peptidoglycaan is het belangrijkste bestanddeel 

van de celwand en het vormt een stevig netwerk rondom de onderliggende celmembraan. 

Gram-positieve bacteriën brengen specifieke enzymen, peptidoglycaanhydrolasen, tot 

expressie om te kunnen groeien en delen. Deze peptidoglycaanhydrolasen zijn namelijk in 

staat de verbindingen in het peptidoglycaannetwerk te verbreken. Zodra de activiteit van zo’n 

enzym tot cellulaire lysis leidt noemen we dit proces autolyse en de peptidoglycaanhydrolase 

een autolysine. Dit proefschrift beschrijft verschillende aspecten van de afbraak van 

peptidoglycaan en de rol die de verschillende celwandcomponenten spelen in het verankeren 

van peptidoglycaanhydrolasen en andere eiwitten aan de celwand. Bovendien wordt de 

karakterisering van alle peptidoglycaanhydrolasen van L. lactis beschreven. De nadruk ligt 

daarbij op AcmA, de autolysine van L. lactis. 

AcmA is een modulair enzym dat bestaat uit twee domeinen: het N-terminale domein bevat 

het actieve centrum, het C-terminale domein bevat drie LysM motieven. De karakterisering 

van deze beide domeinen wordt beschreven in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van dit 

proefschrift. Het actieve centrum domein is homoloog aan dat van verschillende bacteriële 

muramidasen; van AcmA werd derhalve oorspronkelijk aangenomen dat het ook een N-

acetyl-muramidase zou zijn. De karakterisering van de specificiteit van celwandafbraak 

toonde echter aan dat AcmA een N-acetyl-glucosaminidase is (hoofdstuk 3). 

Het C-terminale domein van AcmA is nodig voor in vivo activiteit van het enzym: een AcmA-

afgeleide zonder dit domein is niet tot cellulaire lysis in staat. AcmA bindt namelijk via de 

LysM domeinen in zijn C-terminus specifiek aan het substraat, peptidoglycaan. Hoewel 

peptidoglycaan over het gehele oppervlak van de cel aanwezig is, bindt AcmA alleen aan de 

gebieden rondom de polen en het septum van de cel. Koolwaterstofverbindingen in de 

celwand, mogelijk lipoteichoïnezuren (LTA), zijn op die plekken aanwezig waar AcmA niet 

bindt. Als de koolwaterstofverbindingen (LTA en polysachariden) verwijderd worden door de 

cellen te behandelen met trichloorazijnzuur, kan AcmA over het gehele oppervlak van de cel 

binden. De koolwaterstofverbindingen verhinderen de binding van AcmA, waardoor het 

enzym alleen op specifieke plaatsen bindt (hoofdstuk 2). 

D-alanine (D-Ala) is in sommige Gram-positieve bacteriën betrokken bij cellulaire lysis. Een 

L. lactis dltD mutant vertoont een verstoorde D-alanylering van LTA en het daardoor ontstane 
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verlaagde niveau van D-Ala in LTA leidt in deze stam tot verminderde afbraak van AcmA 

door de extracellulaire protease HtrA. Dit resulteert in verhoogde lysis (hoofdstuk 4). HtrA 

knipt tussen de LysM domeinen van AcmA. Deze specifieke afbraak van AcmA resulteert in 

een verlaagde hydrolytische activiteit van AcmA, hetgeen is aangetoond met AcmA-

afgeleiden met slechts een of twee LysM domeinen (hoofdstuk 3). Deze AcmA-afgeleiden 

hebben een lagere lytische activiteit in vivo en binden met een lagere efficiëntie aan cellen. In 

tegenstelling tot wat beschreven is voor Bacillus subtilis en Staphylococcus aureus is er geen 

effect op de binding van het positief geladen AcmA aan de meer negatief geladen celwand 

van een dltD mutant. Een alanine racemase (alr) mutant van L. lactis kan L-Ala niet in D-Ala 

omzetten. Deze mutant is daarom defect in de cross-linking van peptidoglycaan, aangezien D-

Ala een rol speelt in dat proces. L. lactis (alr) lyseert zodra D-Ala uit het groeimedium wordt 

verwijderd. AcmA is slechts in beperkte mate betrokken bij deze lysis, aangezien een L. lactis 

acmA alr dubbelmutant nog steeds lyseert, maar in mindere mate dan de alr mutant.  

Wanneer L. lactis gekweekt wordt op een medium met galactose als koolstofbron, bindt er 

minder AcmA aan de cel dan wanneer de cellen zijn gekweekt in aanwezigheid van glucose. 

Cellen die gekweekt zijn op galactose lyseren dan ook minder dan cellen die gekweekt zijn op 

glucose. De verminderde bindingscapaciteit wordt veroorzaakt door veranderingen in de 

samenstelling van de celwand, hoogstwaarschijnlijk in LTA (hoofdstuk 5). 

Naast de karakterisering van AcmA wordt ook de karakterisering van de andere 

peptidoglycaan hydrolasen van L. lactis in dit proefschrift beschreven. De AcmA homologen 

AcmB, AcmC en AcmD, de mogelijke endopeptidase YjgB, de door een profaag gecodeerde 

mogelijke amidase LytR en de amidase van de profaag Bil309 zijn allemaal in staat L. lactis 

te lyseren, hoewel alleen AcmC en de profaaglysines dat ook kunnen in een acmA mutant van 

L. lactis. LytR is vervolgens op een ‘foodgrade’ manier tot expressie gebracht in L. lactis en 

daarna gebruikt voor een test in kaas. LytR is in staat andere L. lactis stammen in de kaas, in 

trans, te lyseren. Dit had echter geen effect op de organoleptische kwaliteit van de kaas 

(hoofdstuk 6). 

 

Het werk dat in dit proefschrift wordt beschreven draagt bij aan een beter begrip van de 

invloed van de samenstelling van de celwand op cellulaire lysis and op autolysine (LysM 

domein) binding. AcmA werd gekarakteriseerd en het is aangetoond dat de LTA een 
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belangrijke rol spelen in de posttranslationele regulering van dit potentieel dodelijke enzym. 

Dit proefschrift heeft echter niet alleen betekenis wat betreft fundamentele kennis, het draagt 

tevens bij aan nieuwe en verbeterde toepassingen van autolysines en 

celwandbindingsdomeinen. LysM domeinen kunnen worden gebruikt in de ontwikkeling van 

o.a. vaccins of andere toepassingen waarbij antigenen of andere eiwitten aan een inert 

oppervlak gebonden moeten worden. Door de celwanden te behandelen met TCA, waardoor 

de LTA uit de celwand verwijderd worden, wordt de bindingscapaciteit van die celwanden 

drastisch verhoogd. Daarnaast kan de kennis die verkregen is door het werken met de 

verschillende peptidoglycaan hydrolasen van L. lactis gebruikt worden om starter culturen die 

gebruikt worden in de kaasbereiding, te verbeteren.  
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