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 Melkzuurbacteriën worden van oudsher gebruikt om de houdbaarheid van 
levensmiddelen te verlengen. Zo worden voor de bereiding van wijn, bier, brood, worst, 
kaas, yoghurt, augurken en zuurkool melkzuurbacteriën gebruikt. Tijdens het 
productieproces met melkzuurbacteriën ontstaan naast melkzuur, waaraan de producten 
hun kenmerkende zure smaak te danken hebben, verscheidene andere stoffen, die de geur, 
smaak en houdbaarheid van de eindproducten beïnvloeden. Melkzuurbacteriën zijn in 
staat om een grote verscheidenheid aan exopolysachariden (EPS) te vormen. Deze EPS 
zijn lange suikerketens (polysachariden) die aan de buitenkant (exo) van bacteriën 
gemaakt worden. Ze zijn opgebouwd uit aan elkaar gekoppelde suiker eenheden 
(monosachariden). Homopolysachariden zijn EPSen die opgebouwd zijn uit één type 
suiker (glucose of fructose) en worden gemaakt door één enzym, een sucrase.
 Homopolysachariden kunnen onderverdeeld worden in fructanen en α-glucanen en 
zijn opgebouwd uit respectievelijk fructose en glucose eenheden. De α-glucanen worden 
gemaakt vanuit sucrose (tafelsuiker), bestaande uit een glucose en fructose eenheid, door 
glucansucrase (GTF) enzymen. Deze splitsen sucrose en koppelen de glucose eenheden 
aan elkaar tot een groot glucanpolymeer, waarbij fructose vrijkomt. De glucose eenheden 
kunnen aan elkaar gekoppeld worden op verschillende manieren, waardoor ze steeds 
anders aan elkaar vastzitten (Fig. 1). 

 

 
 
 
 
 

 De rol van α-glucanen in melkzuurbacteriën is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend 
dat deze polysachariden een rol spelen bij de hechting aan oppervlakten (bijvoorbeeld bij 
de hechting aan het tandoppervlak en de vorming van tandplak door Streptococcus 
bacteriën).  
 Glucanen hebben verschillende toepassingen in de levensmiddelen- en farmaceutische 
industrie (bijvoorbeeld in broodproducten en als volume vergroters in bloedzakken). 
 Het werk beschreven in dit proefschrift betreft met name glucansucrases van één 
groep melkzuurbacteriën, de lactobacillen. In onze darmen leven ongeveer 100.000 

Figuur 1. Overzicht van de mogelijke bindingen tussen twee glucose eenheden in α-glucanen. A
ongebonden glucose,  B α-(1→2) binding, C α-(1→3) binding, D α-(1→4) binding en E α-(1→6) 
binding. 
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miljard bacteriën van wel 400 verschillende soorten. Hieronder zitten zowel nuttige als 
schadelijke bacteriën. Al deze bacteriën samen worden darmflora genoemd. Zodra de 
slechte of ziekmakende bacteriën de overhand krijgen, kun je last krijgen van gasvorming, 
diarree, verstopping of infecties. De goede bacteriën kunnen weer de overhand krijgen 
door extra hoeveelheden van deze bacteriën (zogenaamde probiotica) in te nemen. 
Lactobacillen zijn goede melkzuurbacteriën en hebben naast de eerder beschreven 
conserverende rol ook gezondheidsbevorderende eigenschappen en kunnen zo helpen 
bepaalde ziektes te voorkomen. Een aantal gezondheidsbevorderende eigenschappen die 
worden toegeschreven aan melkzuurbacteriën zijn bijvoorbeeld (i) het remmen van de 
groei van ziekte verwekkende bacteriën (ii) het versterken van het immuunsysteem (iii) 
het verlagen van het cholesterol gehalte en (iv) het voorkomen van bepaalde vormen van 
kanker.  
 Bepaalde oligosachariden (korte suikerketens) en polysachariden, zoals glucanen 
(bestaande uit een grote hoeveelheid suikers) hebben prebiotische eigenschappen. Dat wil 
zeggen dat deze producten niet door ons lichaam afgebroken worden, maar wel door de in 
onze darmen aanwezige gezonde bacteriën, bijvoorbeeld bifidobacteriën en lactobacillen. 
Zo stimuleren prebiotica de groei van deze goede bacteriën. De combinatie van de 
probiotische Lactobacillus stammen en prebiotische glucanen of oligosacharide producten 
die ze synthetiseren hebben een potentiële toepassing als zogenaamde synbiotica 
(combinatie van pro- en prebiotica).  
 Enzymen zijn eiwitten. Ze zijn opgebouwd uit aminozuren. Er zijn ongeveer twintig 
verschillende aminozuren waaruit een enzym opgebouwd kan zijn. De volgorde en aard 
van de aminozuren in een enzym bepalen de eigenschappen van het enzym. In de bacterie 
cel bevindt zich het DNA dat alle genetische informatie (genen) bevat. Elk gen codeert 
voor een bepaald eiwit (en dus enzym). Zo wordt ieder enzym gemaakt op basis van deze 
genetische informatie (Fig. 2).  

In de afgelopen jaren zijn er een groot aantal glucansucrase genen en bijbehorende 
enzymen geïsoleerd en gekarakteriseerd. Deze zijn afkomstig uit twee verschillende 
groepen melkzuurbacteriën, de streptococcen en de leuconostocs. De glucansucrases zijn 
in staat om glucanen met verschillende bindingen te synthetiseren. Wanneer ze bestaan uit 
voornamelijk α-(1→6) bindingen dan worden ze dextranen genoemd, uit α-(1→3) 
bindingen dan worden ze mutanen genoemd en als alternerend α-(1→3) en α-(1→6) 
bindingen aanwezig zijn worden ze alternan genoemd.  
 De bepalende kenmerken van glucansucrases voor het soort binding dat gevormd 
wordt in het glucan zijn nog niet gevonden. Vergelijking van de aminozuur volgordes van 
glucansucrases die verschillende soorten bindingen maken zal mogelijk kunnen leiden tot 
de identificatie van plekken die bepalend zijn voor de bindingen die gemaakt worden. 
 De doelen van het onderzoek beschreven in dit proefschrift waren: (i) onderzoeken of 
glucansucrase genen en enzymen wijdverspreid voorkomen in lactobacillen, (ii) het 
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Figuur 2. Schematische weergave van glucan productie door een melkzuurbacterie. In de bacterie ligt het 
DNA. Op dit DNA ligt een glucansucrase gen (gtf ) dat vertaald wordt in een glucansucrase enzym (GTF, 
hier voor het gemak maar opgebouwd uit 13 (dezelfde) aminozuren. Dit enzym splitst sucrose (opgebouwd 
uit een glucose en fructose) en plakt de glucose eenheden aan elkaar tot een glucan (polymerisatie). 

isoleren en karakteriseren van glucansucrase genen en enzymen uit verschillende 
lactobacillen en de analyse van de geproduceerde glucanen, (iii) het identificeren van 
regio�s in GTF enzymen die de bindingstypen in de glucanen en gluco-oligosachariden 
bepalen. Met behulp van de fundamentele kennis (Rijksuniversiteit Groningen) kunnen in 
de toekomst specifieke producten met verschillende toepassingsmogelijkheden gemaakt 
worden (TNO Voeding). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 Het inleidende Hoofdstuk 1 beschrijft de actuele kennis over glucansucrase genen, 
enzymen, de reacties die ze katalyseren en de producten die ze synthetiseren.  
 Lactobacillus reuteri 121 is in staat was om een fructan en een uniek glucan polymeer 
te synthetiseren met α-(1→4), α-(1→6) en α-(1→4,6) bindingen. De isolatie van een 
nieuw glucansucrase gen (gtfA), de eerste uit een Lactobacillus stam, wordt beschreven in 
hoofdstuk 2. Dit gtfA gen uit de Lactobacillus stam werd in een andere bacterie gebracht, 
de Escherichia coli. Hierdoor is deze E. coli nu ook in staat om het glucansucrase enzym 
te maken. Het glucanproduct geproduceerd door de Lb. reuteri 121 stam en het E. coli 
GTFA werden met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat GTFA verantwoordelijk is voor 
de synthese van het unieke glucan met veel α-(1→4) bindingen en ook α-(1→6) en α-
(1→4,6) bindingen. Dit glucan wordt voor het gemak reuteran genoemd. Het 
glucansucrase dat dit reuteran maakt, wordt overeenkomstig reuteransucrase (GTFA) 
genoemd. 
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 In Hoofdstuk 3 worden de eigenschappen beschreven onder welke omstandigheden 
het GTFA enzym van Lb. reuteri 121 het beste werkt. Verder werden er drie aminozuren 
van het enzym geïdentificeerd die cruciaal zijn voor de activiteit van GTFA. Verder werd 
aangetoond dat wanneer grote stukken van het enzym verwijderd werden het nog steeds in 
staat was om glucanen te maken. 
 Hoofdstuk 4 beschrijft de isolatie en de karakterisatie van een tweede reuteransucrase 
(GTFBIO), geïsoleerd uit een probiotische Lb. reuteri stam �BioGaia�. Deze Lb. reuteri 
stam  was geïsoleerd uit een Reuteri™  Tablet zoals het verkocht wordt door het bedrijf 
BioGaia. Deze tablet bevat 100 miljoen actieve Lactobacillus reuteri cellen en helpt het 
evenwicht van de microflora in de darmen te herstellen. GTFBIO, gecodeerd door het 
gtfBio gen, produceerde wanneer het tot expressie gebracht werd in E. coli hetzelfde 
polymeer, met veel α-(1→4) bindingen en kleinere hoeveelheden α-(1→6) en α-(1→4,6) 
bindingen, als Lb. reuteri BioGaia. Er was wel een duidelijk verschil tussen de 
hoeveelheid α-(1→4) bindingen in het reuteran gesynthetiseerd door het GTFBIO van Lb. 
reuteri BioGaia (70%) en het GTFA Lb. reuteri 121 (45%). GTFBIO en GTFA hebben 
69% identieke en 80% vergelijkbare aminozuren, maar maken een verschillend glucan 
(reuteran) polymeer, daarom zijn deze beide enzymen interessante kandidaten om het 
verschil in α-(1→4) bindingen te bestuderen.  
 De verschillende glucansucrase enzymen van melkzuurbacteriën lijken qua aminozuur 
compositie erg op elkaar. Het verschil in het type binding dat ze maken wordt daarom 
waarschijnlijk veroorzaakt door kleine verschillen. Door vergelijking van glucansucrases 
die verschillende bindingen maken, werden aminozuren ontdekt die op een vaste plek 
aanwezig waren in alle andere glucansucrases, maar niet in beide reuteransucrases. Deze 
aminozuren werden gericht veranderd in GTFA van Lb. reuteri 121.  De veranderde GTF 
enzymen werden gebruikt om de effecten van de betreffende aminozuur veranderingen op 
de enzym eigenschappen te bestuderen, zoals  beschreven in hoofdstuk 5. Wanneer drie 
aminozuren werden gewijzigd, veranderde GTFA van een voornamelijk α-(1→4) (∼45%, 
reuteran) naar een voornamelijk α-(1→6) (∼80%, dextran) synthetiserend enzym. Het 
introduceren van twee extra aminozuur veranderingen, resulteerde in de synthese van een 
glucan met een heel laag percentage α-(1→4) bindingen (∼5%) en een verdere verhoging 
van het aantal α-(1→6) bindingen (∼85%). De veranderde GTFA enzymen laten dus een 
duidelijke verschuiving zien in de bindings specificiteit van de glucan producten gemaakt 
uit sucrose. Deze variaties in bindings specificiteit worden dus inderdaad veroorzaakt 
door kleine verschillen in het enzym.  
 Hoofdstuk 6 beschrijft een efficiënte methode om glucansucrase genen uit 
Lactobacillus stammen te isoleren. Fragmenten van 10 glucansucrase genen werden 
gevonden in acht verschillende lactobacillen (vijf verschillende Lb. reuteri stammen, een 
Lactobacillus fermentum, een Lactobacillus sakei en een Lactobacillus parabuchneri). De 
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verschillende stammen produceerden ook glucan polymeren vanuit sucrose. 
Glucansucrase genen en enzymen lijken dus wijdverspreid te zijn onder lactobacillen.  
 Hoofdstuk 7 beschrijft de complete isolatie van zes dextransucrase en mutansucrase 
genen/enzymen uit de verschillende Lactobacillus stammen, beschreven in hoofdstuk 6,  
en de analyse van de geproduceerde glucanen, met voornamelijk α-(1→6) en/of α-(1→3) 
bindingen.  
 De resultaten in dit proefschrift laten zien dat dezelfde variëteit aan gtf genen, GTF 
enzymen en dextran en mutan producten worden gesynthetiseerd door de Lactobacillus 
bacteriën als hiervoor beschreven voor de Leuconostoc en Streptococcus bacteriën. 
Bovendien is reuteran synthese alleen beschreven voor Lb. reuteri 121 en Lb. reuteri 
BioGaia. De synthese van alternan en een glucan met veel α-(1→2) bindingen is tot nu 
toe alleen gevonden in Leuconostoc stammen.  
 Verder zijn aminozuren geïdentificeerd die belangrijk zijn voor de activiteit en het 
bepalen van het bindingstype van zowel het glucan polymeer als de oligosachariden die 
gesynthetiseerd worden door het GTFA van Lb. reuteri 121. Hierdoor is een stap vooruit 
gemaakt in het ontwerpen en maken van specifieke glucanen vo or doelgerichte 
toepassingen.  




