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Genome engineering and protein secretion stress in the BACELL factory 

Medicijnen zijn duur 
Uit de eigen dagelijkse praktijk weet iedereen dat medicatie duur is. Dit levert 
vooral problemen op in derdewereldlanden, waar men bijvoorbeeld medicatie 
tegen AIDS niet kan betalen. Vaak heeft de hoge prijs te maken met de dure 
chemische reacties die nodig zijn om de juiste, werkende bestanddelen te 
verkrijgen of ze te scheiden van vervuilende bestanddelen, die wellicht 
schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid. Daarnaast moeten 
nieuwe medicijnen getest worden op mens en dier, waardoor de uitvinding, de 
testen in de kliniek en de productie van een nieuw medicijn veel tijd en geld 
kosten. De uiteindelijke prijs van medicijnen is simpelweg vrij hoog, omdat de 
farmaceutische industrieën het geld dat in de ontwikkeling geïnvesteerd is, op 
enigerlei wijze, weer terug moeten verdienen. 

Goedkopere medicijnproductie met behulp van bacteriën 
Bijna iedereen heeft wel eens iets over bacteriën gehoord, voornamelijk over 
bacteriën als ziekteverwekkers. Bacteriën worden echter ook volop op een 
nuttige manier toegepast, bijvoorbeeld in de levensmiddelentechnologie waarin 
bacteriën worden toegevoegd voor de bereiding van kaas, zuurkool en yoghurt. 
Daarnaast komen wij in ons dagelijkse leven onbewust met veel enzymen 
verkregen uit bacteriën in aanraking. Enzymen zijn eiwitten die een bepaalde 
stof (een substraat) afbreken of omzetten door het uitvoeren van een 
chemische reactie. Te denken valt aan: (1) de proteases die toegevoegd 
worden aan onze wasmiddelen en zorgen voor de verwijdering van vlekken 
door eiwitten af te breken; (2) amylases die gebruikt worden in de 
textielindustrie om de zetmeel-coating van de katoenvezels te verwijderen vlak 
voor het verven of bleken van katoen en in de zetmeelindustrie voor het maken 
van fructose (een suiker) en glucose siropen; (3) lipases die het deeg steviger 
maken, zodat de bereiding van brood makkelijker wordt. Sommige eiwitten, die 
mogelijk gebruikt gaan worden als geneesmiddel, kunnen ook op een 
alternatieve, goedkopere, manier gemaakt worden door bacteriën.  

Met de huidige veelvuldig toegepaste moleculair-biologische technieken is 
het relatief eenvoudig een stuk genetisch materiaal (DNA), dat codeert voor een 
eiwit van bijvoorbeeld menselijke origine, in bacteriën te brengen. Insuline, een 
eiwit dat vrijwel iedereen kent als medicatie voor diabetici, is hier een goed 
voorbeeld van. Vroeger werd insuline gewonnen uit slachtmateriaal van varkens 
en koeien, terwijl het humane insuline tegenwoordig vrij goedkoop wordt 
geproduceerd door de bacterie Escherichia coli of de gist Saccharomyces 
cerevisiae. Het genetische materiaal (DNA) dat een code bevat, zodat de 
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bacterie het insuline-eiwit gaat maken, is in deze micro-organismen ingebracht. 
Deze organismen worden in grote vaten (fermentoren genoemd) gekweekt en 
op deze manier wordt voldoende menselijk insuline gemaakt en gezuiverd om, 
wereldwijd, diabitici te behandelen.  

Eiwitsecretie door Bacillus subtilis 
De bacterie waaraan het onderzoek beschreven in dit proefschrift is verricht, is 
Bacillus subtilis, een staafvormige bodembacterie uit de Bacillus familie. De 
bekendste bacterie van deze familie is wellicht Bacillus anthracis, de 
veroorzaker van miltvuur. Bacillus subtilis is een staafvormige bacterie van ca. 2 
micrometer (1 micrometer = 0,001 mm) lang die, in tegenstelling to Bacillus 
anthracis, in het geheel niet schadelijk is voor de gezondheid van mens of dier. 
Bacillus subtilis is een bodembacterie en komt dus gewoon voor in de grond, 
maar is bijvoorbeeld ook geïsoleerd uit hooi. Deze bacterie staat bij 
wetenschappers in het moleculair-biologische veld bekend als een bacterie die 
grote hoeveelheden eiwit kan produceren en in zijn omgeving uit kan scheiden 
(eiwitsecretie). Dit laatste is een groot voordeel, omdat de zuivering van een 
eiwit veel makkelijker is als het uitgescheiden wordt. De bacterie scheidt het 
gewenste eiwit immers uit in de voedingsstoffen-vloeistof (het medium) waarin 
de bacteriën opgekweekt worden, zodat de bacteriecellen niet eerst 
opengebroken hoeven te worden om het gewenste eiwit te kunnen zuiveren. De 
eiwitsecretie verloopt via specifieke poortjes in de membraan van Bacillus 
subtilis. De membraan sluit Bacillus subtilis samen met  de celwand af van de 
buitenwereld (Fig. 1).  

Figuur 1. Schematische weergave van een Bacillus subtilis cel 
Het cytoplasma van de bacterie is gevuld met onder andere eiwitten, zouten, suikers, vetten en 
het genoom (DNA) van de bacterie. De bacterie heeft pili en een flagel (zwemstaart) om zich in 
het natuurlijk milieu te kunnen voortbewegen. De cytoplasmamembraan en de celwand sluiten 
de inhoud van de cel af van de omgeving. De verschillende eiwitsecretiekanalen zijn 
aangegeven met grijze pijlen. 
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Na het inbrengen van het DNA dat codeert voor het gewenste eiwit, stuit men 
echter vaak op problemen bij de productie van het gewenste eiwit. In het geval 
van Bacillus subtilis vormt met name de secretie van “niet-eigen” (heterologe) 
eiwitten één van de grootste problemen. Ten eerste wordt het adreslabel 
(signaalpeptide) aan het eiwit, dat aangeeft dat het eiwit niet binnenin de cel in 
het cytoplasma (de vloeistof in de cel met onder andere het DNA, eiwitten, 
vetten, zouten en suikers) moet blijven, maar uitgescheiden moet worden soms 
niet herkend en dientengevolge wordt het eiwit niet uitgescheiden. Ten tweede 
wordt dit signaalpeptide soms niet goed van het eiwit afgeknipt, zodat het eiwit 
niet vrijkomt in de omgeving. Ten derde vouwt het eiwit vaak niet op de juiste 
manier als het wel buiten de cel is gekomen, zodat het eiwit niet actief is. Ten 
vierde wordt het eiwit herkend als een vreemd eiwit, zodat het wordt afgebroken 
door de proteases die Bacillus subtilis van nature secreteert. Proteases worden 
normaal gesproken door Bacillus subtilis uitgescheiden in zijn leefomgeving om 
eiwitten af te breken tot brokstukken die opgenomen kunnen worden als 
voedingsstof. Ze spelen echter ook een belangrijke rol bij de afbraak van 
beschadigde of verkeerd gevouwen eiwitten van de bacterie zelf. Deze vier 
genoemde factoren belemmeren het gebruik van Bacillus subtilis op grote 
schaal voor de productie van humane en andere heterologe eiwitten.   

Onderzoek aan Bacillus subtilis 
Gedurende de laatste decennia is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
verschillende factoren die een rol spelen bij de productie en secretie van 
heterologe eiwitten in Bacillus subtilis. De meeste componenten die een rol 
spelen bij de secretie zijn gekarakteriseerd, zoals de eiwitten die de 
verschillende kanalen vormen waardoor eiwitten uitgescheiden worden, de 
eiwitten die helpen bij de eiwitvouwing en de proteases. De vergaarde kennis 
over het uitscheidingsmechanisme voor de eigen eiwitten is gebruikt om 
Bacillus subtilis te verbeteren als celfabriekje voor de productie van onder 
andere humane eiwitten. Een voorbeeld hiervan vormen de Bacillus subtilis 
stammen waarin het DNA dusdanig is veranderd dat ze minder proteases 
uitscheiden, zodat de door de industrie gewenste eiwitten niet meer afgebroken 
worden. Van deze stammen is ook gebruik gemaakt in de hoofdstukken 3, 4 
en 6 van dit proefschrift. Het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven staat, 
was er deels op gericht om Bacillus subtilis direct te verbeteren als celfabriek, 
maar er is ook fundamenteel onderzoek verricht naar componenten en 
processen die betrokken zijn bij de export van eiwitten, zodat deze processen in 
de toekomst geoptimaliseerd kunnen worden. 
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Samenvatting van het proefschrift 
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift staat een algemene methode beschreven 
om Bacillus subtilis als celfabriek te optimaliseren. De rationale achter het 
onderzoek is dat een groot gedeelte van het genetische materiaal (het genoom) 
van de bacterie weggehaald kan worden, omdat de bacterie zonder de eiwitten 
waarvoor het weggehaalde DNA codeert gewoon kan overleven onder de 
ideale groeicondities in het laboratorium. Dit betekent dat de energie die 
normaal gestoken wordt in de verdubbeling van het hele genoom gedurende de 
celdeling, nu deels gestoken kan worden in de productie van het gewenste 
eiwit. Daarnaast maakt de bacterie in totaal minder eigen eiwitten (omdat de 
codering hiervoor is verwijderd), wat de zuivering van het gewenste eiwit 
eenvoudiger maakt. In onze studies is ca. 8 % van het genoom verwijderd. 
Hoewel er niet direct bewijs is gevonden dat de geminimaliseerde stam meer 
gewenst eiwit produceert, lijkt deze methode wel zeer bruikbaar voor het verder 
optimaliseren van Bacillus subtilis voor eiwitproductie. In elk geval zijn de 
eiwitten gecodeerd door de verwijderde 8 % van het genoom niet meer als 
verontreiniging aanwezig. Eén van de opmerkelijke resultaten die de studie 
opleverde was dat de geminimaliseerde stam veel minder lipase eiwit 
produceerde. Het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 3 bewijst dat de 
hoeveelheid lipase die wordt uitgescheiden door Bacillus subtilis afhankelijk is 
van de aanwezigheid van vier andere eiwitten. De vier laatstgenoemde eiwitten 
zijn zeer waarschijnlijk betrokken bij de bescherming van het enzym lipase 
tegen afbraak door proteases. Dit onderzoek laat zien dat het soms nodig is om 
Bacillus subtilis te optimaliseren voor de productie van één specifiek eiwit, 
lipase in dit geval. 
 
In de hoofdstukken 4, 5 en 6 ligt de nadruk op de bestudering van de secretie-
stressrespons van Bacillus subtilis. Eerder onderzoek had aangetoond dat 
Bacillus subtilis reageert op de productie en secretie van grote hoeveelheden 
amylase door zelf de productie van twee proteases op te schroeven. De 
proteases moeten de stress wegnemen door het amylase af te breken. Deze 
proteases worden HtrA en HtrB genoemd. De productie van deze proteases 
wordt gecoördineerd door twee andere eiwitten, CssS en CssR die 
verantwoordelijk zijn voor de controle van de secretie-stressrespons. CssS is 
zeer waarschijnlijk betrokken bij het waarnemen (S=Sensor) van de hoge 
amylase productieniveaus, terwijl CssR hierop reageert (R=Regulator) door een 
seintje te geven aan de cel dat de productie van de twee proteases (HtrA en 
HtrB) opgevoerd moet worden. Deze proteases breken het verkeerd gevouwen 



 

 

186 

Genome engineering and protein secretion stress in the BACELL factory 

amylase eiwit af (Fig. 2). Dit systeem is verder bestudeerd om te onderzoeken 
of het uiteindelijk dusdanig gemanipuleerd kan worden, dat de productieniveaus 
van de gewenste eiwitten opgekrikt worden. De resultaten beschreven in 
hoofdstuk 4 geven meer inzicht in de functie van HtrA in de cel. HtrA blijkt 
buiten de cel (extracellulair) voor te komen, maar ook in de membraan die de 
cel afsluit van de omgeving. Verder speelt HtrA een rol in de vouwing van het 
extracellulaire eiwit YqxI waarvan de functie tot op heden onbekend is. In 
hoofdstuk 5 wordt een mogelijke industriële toepassing van de secretie-
stressrespons beschreven, omdat deze studie aantoont dat de intensiteit van de 
secretie-stressrespons correleert met de hoeveelheden α-amylase die worden 
gesecreteerd. Simpel gezegd: hoe meer eiwit er wordt gemaakt, des te hoger 
de stressrespons. Het gebruik van de secretie-stressrespons als indicator voor 
de productie van een gewenst eiwit zou vooral zeer informatief zijn als er geen 
andere methoden beschikbaar zijn om de hoeveelheden van het gewenste eiwit 
te bepalen. Om de toepasbaarheid van deze strategie te bepalen, werd in 
hoofdstuk 6 geverifiëerd of de productie van andere eiwitten dan amylase in 
Bacillus subtilis ook een secretie-stressrespons kan veroorzaken. Twee 
eiwitten, lipase en humaan Interleukine-3 (een eiwit dat naast andere medicatie 
gebruikt wordt bij chemotherapie), zijn in Bacillus subtilis geproduceerd en 
gesecreteerd tot niveaus van respectievelijk ~15 mg/l en ~25 mg/l. De productie 
van deze eiwitten leidde net als de productie van amylase tot een secretie-
stressrespons. De intensiteit van de secretie-stressrespons was ook voor de 
productie van lipase en humaan Interleukine-3 overeenkomstig met de 
eiwitproductieniveaus. Daarnaast is echter gebleken dat productie van humaan  
Interleukine-3 ook leidt tot een secretie-stressrespons, terwijl het eiwit volledig 
werd afgebroken door proteases en er dus geen opbrengst van dit eiwit was. 
Voor de industriële toepassing van de secretie-stressrespons als een indicator 
voor eiwitproductieniveaus zal het daarom noodzakelijk zijn om de eerder 
genoemde stammen te gebruiken waaruit verscheidene proteases zijn 
verwijderd. 
 
In hoofdstuk 7 staat de functionele analyse beschreven van de twee mogelijke 
sortases uit Bacillus subtilis. Sortases zijn betrokken zijn bij de binding van 
andere eiwitten (hun substraten) aan de celwand. Bacillus subtilis heeft slechts 
twee mogelijke substraten, dat wil zeggen, eiwitten die de specifieke kenmerken 
bezitten van de sortase-substraten die tot nu toe bekend zijn. In de literatuur is 
van sortases bekend dat ze bij bepaalde ziekteverwekkende bacteriën een 
belangrijke rol spelen bij het binden van eiwitten aan de celwand. Deze eiwitten 
zijn met name van belang gebleken voor de aanhechting van
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Figuur 2. Schematische weergave van de secretie-stressrespons 
In de bovenste situatie krijgt de sensor CssS, op het grensvlak van de cytoplasmamembraan en 
de celwand, waarschijnlijk een signaal door vanuit de celwand dat er veel eiwit (sterren en 
misvormde sterren) gesecreteerd wordt. In de onderste situatie geeft CssS dit signaal door aan 
de regulator CssR, zodat CssR een signaal binnenin de cel afgeeft dat er meer proteases (HtrA 
en HtrB) geproduceerd moeten worden. Deze proteases breken het fout gevouwen eiwit (de 
misvormde sterren) af.  

 




