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Wetenschappelijke Samenvatting
Eiwitten die hun functie verrichten en gepositioneerd zijn in het celmembraan zijn van 
groot belang voor een veelvoud aan biologische processen. Membraaneiwitten liggen 
bijvoorbeeld ten grondslag aan de import en export van moleculen, de detectie en 
transductie van signalen, het realiseren van een membraanpotentiaal en de vorming van 
flagellen en andere pili-achtige extensies. Membraaneiwitten zijn belangrijke doelwitten 
voor de ontwikkeling van nieuwe en bestaande medicijnen mede door hun functie als 
bodes en poortwachters. Om een beter inzicht te verwerven in de functie en de structuur 
van membraaneiwitten is het noodzakelijk om eerst een grote hoeveelheid van deze 
eiwitten te extraheren uit het celmembraan. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. 
De meeste membraaneiwitten komen namelijk slechts voor in kleine hoeveelheden in 
bepaalde cellen en deze zijn vaak moeilijk op te kweken tot een geschikte kwantiteit voor 
het verkrijgen van voldoende opgezuiverd membraaneiwit. Vanwege deze hindernissen 
wordt er vaak voor gekozen om het eiwit te produceren in een cellijn die compatibel is met 
economisch haalbare groeisnelheden en waarvoor een scala aan modificatietechnieken 
beschikbaar zijn.
 
Sommige bacteriesoorten worden al geruime tijd ingezet als minuscule fabrieken 
voor de productie van recombinante eiwitten. Dit geldt ook voor de melkzuurbacterie 
Lactococcus lactis. Vanwege de rol die deze bacterie speelt in de zuivelindustrie is er veel 
onderzoek gedaan naar de genetica en fysiologie van L. lactis. De Grampositieve L. lactis 
groeit goed onder laboratoriumcondities en is tegenwoordig eenvoudig genetisch te 
modificeren. De voornaamste reden waarom L. Lactis ‘verkozen’ is tot productieplatform 
is de beschikbaarheid van een aantal inductiesystemen die het mogelijk maken om op een 
gecontroleerde manier recombinante eiwitten te produceren. Een inductiesysteem wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van een induceerbare promotor (een DNA element dat 
verantwoordelijk is voor de initiatie van transcriptie van de daarachter gelegen genen), een 
voorwaardelijke transcriptiefactor (een eiwit dat transcriptie vanaf de bovengenoemde 
promotor uit dan wel aan kan zetten als reactie op het toevoegen of wegnemen van een 
bepaalde stof, de inducer) en een plasmide (een circulair stuk DNA waarop de promotor 
en het gen dat tot expressie moet worden gebracht, geplaatst kunnen worden).
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Het voornaamste inductiesysteem dat gebruikt wordt om membraaneiwitten te produceren 
in L. lactis is het zogenaamde NICE systeem dat gebaseerd is op een signaaltransductie 
systeem dat normaliter de productie van en immuniteit regelt tegen de antibacteriële stof 
nisine in sommige L. lactis stammen. Nisine bindt aan het bacteriële membraan via lipide 
II, een precursor in de synthese van moleculen die uiteindelijk de celwand vormen. De 
aanwezigheid van nisine aan de buitenkant van het membraan leidt tot autofosforylatie 
van de histidine kinase NisK, waarna deze in staat is om de transcriptiefactor NisR te 
activeren. NisR bindt vervolgens aan de nisA promoter en activeert de expressie van 
genen die achter dit promoter element geplaatst zijn. De mate van genexpressie is daarbij 
direct gecorreleerd aan de hoeveelheid nisine die toegevoegd wordt aan de celcultuur, wat 
er ervoor zorgt dat de sterkte en het tijdstip van eiwitproductie in L. lactis nauwkeurig 
gereguleerd kunnen worden.
 
De bacteriële productie van membraaneiwitten die afkomstig zijn uit eukaryote 
organismen verloopt niet altijd vlekkeloos. Vaak worden er algemene strategieën toegepast 
om de productie van zulke membraaneiwitten te optimaliseren, maar blijft de exacte reden 
die ten grondslag ligt aan het productieprobleem in het ongewisse. Op de lange termijn is 
het daarom van cruciaal belang om een fundamenteel begrip te krijgen van de gebreken 
die optreden, zodat er een omnivalente en solide oplossing kan worden gevonden voor de 
ongewenst lage productie van heterologe membraaneiwitten. Het achterhalen van cellulaire 
processen die misgaan tijdens de productie van membraaneiwitten in L. lactis vormt 
daarom de basis voor dit promotieonderzoek en het aangrenzende onderzoeksconsortium.
 
De biosynthetische route van de meeste membraaneiwitten in bacteriën behelst co-
translationele translocatie. Dit houdt in dat de ontluikende polypeptide van een 
membraaneiwit in spe, dus het gedeelte van het membraaneiwit dat uit een ribosoom 
steekt terwijl de rest nog gesynthetiseerd (getranslateerd) moet worden, direct in het 
membraan wordt gezet (de translocatie). Op deze manier zien cellen erop toe dat er een 
minimale interactie plaatsvindt tussen de hydrofobe domeinen van het membraaneiwit 
en het hydrofiele cytoplasma. Het algemene standpunt is dat juist in dit deel van het 
productieproces iets misgaat bij de productie van heterologe membraaneiwitten.
 
Er kunnen zich verschillende hindernissen voordoen gedurende de biosynthese van 
membraaneiwitten die leiden tot onvoldoende productie. Ten eerste kan er een blokkade 
in de translatie van heterologe eiwitten plaatsvinden doordat er een tekort ontstaat aan 
bepaalde moleculen (tRNAs) die losse aminozuren (de bouwblokken van een eiwit) 
overdragen aan ribosomen ten behoeve van het verlengen van polypeptiden. Hierdoor 
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vallen ribosomen stil en worden er geen of geen volledige eiwitten meer geproduceerd. 
Ten tweede bestaan er, naast een hoge mate aan gelijkenis, ook cruciale verschillen in de 
samenstelling van eiwitten die helpen met de begeleiding van het ontluikende eiwit naar 
en in het membraan. Ten derde verschilt de diversiteit aan fosfolipiden (de bouwblokken 
van het membraan) tussen cellen van verschillende afkomst, wat invloed kan hebben op 
de vouwing van eiwitten in het membraan.
 
Zoals reeds vermeld hebben we met het huidige onderzoek getracht te achterhalen wat in 
de synthese van membraaneiwitten in L. lactis de belangrijkste obstakels zijn. Hiervoor 
is er voornamelijk gebruik gemaakt van fluorescentie microscopie zodat abnormaliteiten 
in afzonderlijke cellen geïdentificeerd en bestudeerd konden worden. Deze aanpak staat 
in contrast met voorgaande studies binnen onze en andere groepen. Daarin werden de 
gevolgen van transcriptionele en translationele processen in de eiwitproductie op de 
complete celcultuur onderzocht zodat slechts een gemiddeld beeld werd verkregen van 
wat er per individuele cel plaats vond. Door op het niveau van de afzonderlijke cel te 
kijken, krijgen we een beter inzicht in bijvoorbeeld verschillen die optreden tussen cellen 
van dezelfde cultuur (de mate van heterogeniteit) en eventuele subcellulaire obstakels 
die plaatsvinden gedurende de biosynthese van membraaneiwitten, beginnend bij de 
afschrijving van het gen en eindigend bij het lot van het membraaneiwit. Het onderzoek 
dat beschreven staat in dit proefschrift is voornamelijk toegespitst op de eerste stappen 
in het productieproces: de transcriptie en het lot van mRNA van overgeproduceerde 
membraaneiwitten. 
 
Om de mate van transcriptie en de resulterende messenger (m)RNA moleculen te 
kunnen bestuderen tijdens de overproductie van membraaneiwitten zijn er gedurende dit 
promotieonderzoek verschillende methodes getest om RNA fluorescent te labelen in levende 
L. lactis cellen. Door gebruik te maken van een aangepaste versie van het zogenaamde 
MS2 eiwit en deze te fuseren met een groen fluorescent eiwit (GFP) werd het mogelijk 
om de lokalisatie van mRNA van overgeproduceerde eiwitten te visualiseren in levende 
cellen. Daarnaast werd fluorescentie-in-situ-hybridisatie (FISH) toegepast, een techniek 
die gebruik maakt van fluorescent gelabelde oligonucleotiden (probes; korte stukken 
enkelstrengs DNA). Deze probes binden vervolgens aan complementair enkelstrengs 
RNA en/of DNA. RNA FISH biedt als voordeel dat gelabelde mRNA moleculen per cel 
gekwantificeerd kunnen worden. De keerzijde is dat mRNA alleen gevisualiseerd kan 
worden in gefixeerde, niet-levende cellen, wat informatie met betrekking tot de dynamiek 
van biomoleculen en celgroei maskeert. Daarentegen geeft juist de combinatie van de twee 
technieken een meerwaarde aan het onderzoek dat uiteengezet is in dit proefschrift.
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Lokalisatie van mRNA moleculen van overgeproduceerde 
membraaneiwitten

Met de twee bovengenoemde mRNA visualisatietechnieken is in eerste instantie onderzocht 
waar transcripten van membraaneiwitten en cytoplasmatische eiwitten terecht komen 
tijdens succesvolle overproductie in L. lactis. Transcripten van het overgeproduceerde 
cytoplasmatische L. lactis eiwit CodY werden voornamelijk aangetroffen in het gedeelte 
van de cel waar het chromosomaal DNA niet aanwezig is. Dit is tevens het deel van de 
bacteriële cel waar de meeste ribosomen voorkomen. mRNA van een goed geproduceerd 
membraaneiwit, BcaP van L. lactis, lokaliseerde ook in het chromosoom-arme gedeelte 
van de cel, maar alleen in de nabijheid van het cytoplasmatisch membraan. Deze laatste 
observatie is in overeenstemming met een onlangs gepubliceerde studie waarin het 
gros van de transcripten coderend voor membraaneiwitten in de buurt werd gevonden 
van het binnenste membraan van Escherichia coli cellen. Er wordt verondersteld dat 
dit een afspiegeling is van transcripten die vertaald worden en waarvan de producten 
bovengenoemde co-translationele translocatie ondergaan. Een aanwijzing hiervoor is dat 
zowel de behandeling van L. lactis en E. coli met translatie-remmende antibiotica als ook 
de deletie van elementen waaraan het ribosoom doorgaans bindt, de ribosoom binding 
site (RBS), membraan-lokalisatie tenietdoen.
 
Het meest interessante resultaat van dit promotieonderzoek is naar alle waarschijnlijkheid 
dat de transcripten van twee heterologe, recalcitrante membraaneiwitten, PS1Δ9 en SUT1, 
tijdens hun overproductie in een groot gedeelte van de cellen in een L. lactis culture niet 
in de buurt van het membraan lokaliseren, maar in plaats daarvan accumuleren in de 
polen. In cellen van het andere deel van de onderzochte populatie werden slechts heel 
weinig of helemaal geen mRNA moleculen teruggevonden. Kortom, er gaat tijdens de 
overproductie iets fundamenteels mis met de transcriptie en membraanlokalisatie van 
mRNA dat codeert voor heterologe membraaneiwitten.
 
Vele vragen volgden. Vindt er überhaupt nog translatie plaats van de geaccumuleerde 
transcripten en zo ja, eindigen die membraaneiwitten dan ook in de polen van de cel? Is 
de accumulatie van transcripten in de polen een oorzaak of een gevolg van inadequate 
eiwitproductie? Als het een oorzaak is, wat voor gevolgen heeft dat dan? Als het een 
gevolg is, welke processen zijn er dan voor verantwoordelijk dat de transcripten in de 
polen terecht komen? Kunnen we het ontstaan van transcriptbevattende clusters in de 
polen verbinden aan een lage eiwitproductie of andere fysiologische aspecten en kan 
het gebruikt worden als een proxy voor de mate van eiwitproductie? Zijn er methodes 
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te verzinnen om de vorming van clusters tegen te gaan en zodoende de hoeveelheid aan 
succesvol geproduceerde membraaneiwitten te verhogen?
 
Aggregaten van eiwitten zijn vaak terug te vinden in de polen van bacteriële cellen. 
Vanwege dit fenomeen vermoedden we dat het ontstaan van polaire mRNA clusters 
mogelijk overeen komt met de subcellulaire locatie van geaggregeerde membraaneiwitten. 
Dit bleek echter niet zo te zijn. PS1Δ9-eiwit aggregaten waren voornamelijk te vinden in 
de buurt van het celmembraan, specifiek in die domeinen die niet grenzen aan het septum 
en de polen. De moleculaire chaperones DnaK en ClpB, die beide verantwoordelijk zijn 
voor het afbreken van aggregaten, werden aangetroffen op overeenkomstige locaties, dus 
overlappend met PS1Δ9-bevattende aggregaten. 

Door toxische eiwitaggregaten in polen te verzamelen zijn bacteriën in staat om de 
celpopulatie te verjongen. Na de eerste celdeling ontvangen beide dochtercellen een 
eiwitaggregaat via hun oude pool terwijl de nieuwe pool ‘schoon’ is. Na de volgende 
celdeling ontstaan er logischerwijs twee cellen zonder aggregaten en twee cellen die nog 
steeds een eiwitaggregaat in de oudste pool met zich meedragen. De verhouding van cellen 
met aggregaten wordt daardoor steeds kleiner. Daarom werd onderzocht of de polaire 
accumulatie van mRNA moleculen coderend voor recalcitrante membraaneiwitten een 
soortgelijke functie zou kunnen hebben. Door individuele cellen met polaire mRNA 
clusters gedurende een aantal uren te volgen onder de microscoop identificeerden we 
twee factoren waaruit kon worden opgemaakt dat de aanwezigheid van zulke clusters 
niets te maken heeft met de mogelijkheid tot celverjonging: ten eerste vertoonden cellen 
met polaire mRNA clusters geen celdeling. Ten tweede werd de celdeling pas hervat op 
het moment dat de polaire mRNA clusters verdwenen waren. Deze observaties duiden er 
daarom op dat cellen met polaire mRNA clusters op non-actief staan. Al met al betekenen 
deze bevindingen dat de ophoping van mRNA in de celpolen geen strategie is van L. 
lactis om door celdeling te ontsnappen aan de aanwezigheid van transcripten van wellicht 
toxische eiwitten. Integendeel, de transcripten moeten verwijderd worden van de pool, en 
van de cel zelf, voordat celgroei weer kan plaatsvinden. 

Voor aggregaten bestaande uit recalcitrante membraaneiwitten werd een ander subcellulair 
lokalisatiepatroon gevonden. Vlak nadat de overdracht van de geïnduceerde culture naar 
de microscoop had plaatsgevonden bevonden recalcitrante membraaneiwitten zich in 
aggregaten in de buurt van celmembraan volgens het hierboven beschreven patroon. 
Net zoals cellen met polaire mRNA clusters waren cellen met dergelijke eiwitaggregaten, 
zolang deze zich aan het membraan bevonden, niet in staat om te delen. De celdeling 
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kon pas worden hervat nadat de eiwitaggregaten afgevoerd waren naar de polen, hetgeen 
leidde tot verjonging van de celpopulatie.

Net als de eiwitaggregaten waren de plasmieden die gebruikt werden voor de expressie 
van de betreffende transcripten en eiwitten ook niet aanwezig in de polen. Hetzelfde gold 
voor de voornaamste ribonuclease, RNase Y. De fysieke plek waar transcriptie, mRNA 
degradatie of aggregatie van membraaneiwitten plaatsvindt in de L. lactis cel heeft daarom 
geen directe relatie met de ophoping van mRNA moleculen in de polen. De hoeveelheid 
transcripten per cel, dus de mate van overexpressie, bleek echter wel sterk gecorreleerd 
aan de aanwezigheid van polaire mRNA clusters: hoe meer transcripten van PS1Δ9 
er aanwezig waren in een cel, hoe groter de kans dat die cel ook opgehoopte PS1Δ9-
transcripten bevatte. Hetzelfde kon worden aangetoond voor de mate van inductie van 
DnaK-expressie, wat duidt op stress met betrekking tot eiwitvouwing. 

Om de relatie te onderzoeken tussen de mate van effectieve translatie van heterologe 
membraaneiwitten en de lokalisatie van geaccumuleerde transcripten werden cellen 
behandeld met antibiotica die specifiek de translatie-elongatie van polypeptiden stilleggen. 
Dit had geen effect op de aanwezigheid van polaire mRNA clusters. Het verwijderen van 
het RBS-element in de transcripten van het goed geproduceerde BcaP membraaneiwit had 
echter wel een opmerkelijk effect: dit leidde tot de verschijning van geconcentreerde clusters 
bestaande uit bcaP mRNA. De binding van ribosomen aan transcripten is dus essentieel 
voor hun verspreiding, en het ontstaan van mRNA clusters is naar alle waarschijnlijkheid 
een effect van een gereduceerde translatiecapaciteit. Dit was mede terug te vinden in PS1Δ9-
producerende cellen met fluorescent gelabelde ribosomen. Ribosomen en polaire mRNA 
clusters bleken veelal gesegregeerd voor te komen, wat suggereert dat mRNA in polaire 
clusters niet getranslateerd wordt. De hoeveelheid 70S ribosomen (actieve ribosomen) 
onder deze omstandigheden bleek ook veel lager. Samengenomen impliceert deze data dat 
het gebrek aan translatie van overgeproduceerde heterologe membraaneiwitten resulteert 
in de ophoping van de bijbehorende transcripten in de polen van L. lactis cellen.
 
Ontluikende polypeptiden van membraaneiwitten bevatten hydrofobe domeinen die 
dienen als herkenningspunten voor eiwitten die het translatiecomplex begeleiden 
naar de translocatie machinerie. Om te achterhalen of het N-terminale domein van 
membraaneiwitten invloed kan hebben op de mRNA lokalisatie alsmede de eiwitproductie, 
werden de N-terminale domeinen van BcaP en PS1Δ9 omgewisseld. Dit had inderdaad 
een groot effect of de lokalisatie van de bijbehorende transcripten. Als het N-terminale 
domein van BcaP voorafging aan het PS1Δ9 eiwit lokaliseerden de transcripten langs het 
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membraan. Wanneer het N-terminale gedeelte van PS1Δ9 echter voorafging aan BcaP 
draaide het patroon om en eindigden de transcripten in de polen. Verder onderzoek liet 
zien dat dit om drie redenen niet te maken had met het lange cytoplasmatische domein 
dat zich bevindt in de N-terminus van PS1Δ9. Ten eerste kon PS1Δ9 mRNA na een korte 
inductieperiode nog wel gevonden worden aan het membraan. Ten tweede kwamen 
transcripten van samengestelde membraaneiwitten met nog langere N-terminale, 
cytoplasmatische domeinen niet in de polen terecht, maar co-lokaliseerden zij in plaats 
daarvan met hun geaggregeerde eiwitproducten. Ten derde resulteerde de overexpressie 
van het heterologe SUT1 membraaneiwit, dat geen lang N-terminaal cytoplasmatisch 
domein bezit maar vrijwel direct begint met een transmembraandomein, ook in de polaire 
accumulatie van de bijbehorende mRNA moleculen.

Het vermoeden rees dat in het geval van PS1Δ9 en SUT1 en mogelijk andere recalcitrante 
membraaneiwitten, de vraag naar en het aanbod van codons en overeenkomende 
tRNAs tijdens de translatie niet overeenkomen, wat er voor zorgt dat de zogenaamde 
stringent respons geactiveerd wordt. De stringent respons is een algemeen stress-
geïnduceerd fenomeen in bacteriën dat opkomt zodra ribosomen stil komen te staan op 
een transcript. Het achterliggende moleculaire mechanisme wordt bewerkstelligd door 
het ribosoom-gebonden RelA eiwit dat in tijden van translatiestress de stoffen ppGpp 
en pppGpp produceert. Door de productie van deze ‘alarmonen’ wordt een variëteit aan 
processen beïnvloed, waardoor cellen zich snel kunnen aanpassen aan de afwezigheid van 
aminozuren en andere nutriënten en tevens een minder actieve staat van groei aannemen. 
Dit zorgt bijvoorbeeld in de aan L. lactis verwante bacterie Staphylococcus aureus voor 
inhibitie van de vorming van 70S ribosomen. Deze bevinding komt overeen met onze 
observaties waarin we een reductie zien van 70S ribosomen tijdens de overexpressie 
van recalcitrante membraaneiwitten. Tevens zou de blokkering van translatie van de 
aanwezige en nieuw-geproduceerde transcripten betekenen dat er geen nieuwe ribosomen 
binden, net zoals dat het geval is met de RBS-loze transcripten, die ook ophopen in 
geconcentreerde clusters. Het is bekend dat tijdens de stringent respons zowel de groei 
als de transcriptie van een groot aantal genen stilgelegd wordt. Kortom, veel van de 
vondsten die gedaan zijn tijdens dit promotieonderzoek duiden op de betrokkenheid van 
de stringent respons. Uit vervolgonderzoek moet blijken of dit inderdaad een verklaring 
kan zijn voor de vorming van polaire mRNA clusters tijdens de productie van recalcitrante 
eiwitten in L. lactis. Daarnaast kan de correcte insertie van een membraaneiwit in het 
gedrang komen wanneer een groot cytoplasmatisch domein aanwezig is in de N-terminus 
van een willekeurig membraaneiwit. Gebaseerd op deze observaties wordt verondersteld 
dat een aantal optimalisatiestrategieën, al dan niet gecombineerd, toegepast kunnen 
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worden om de uiteindelijke productie van nu nog recalcitrante membraaneiwitten in L. 
lactis te verhogen. 

Strategieën voor de optimalisatie van de membraaneiwitproductie

Hoewel vele opties kunnen worden uitgesloten, is het niet gelukt om met de uitgevoerde 
studies een directe oorzaak voor de vorming van polaire mRNA clusters aan te wijzen. Wel 
is het duidelijk geworden dat L. lactis maar marginaal in staat is gebleken om eiwitten met 
lange N-terminale domeinen die zich in het cytoplasma bevinden volledig te inserteren in 
het membraan. Men doet er daarom verstandig aan om dit soort domeinen uit heterologe 
membraaneiwitten te verwijderen alvorens deze tot expressie te brengen in L. lactis. 
Het alternatief is om een gedeelte van een goed geproduceerd eiwit te gebruiken om het 
heterologe membraaneiwit naar en in het membraan te laten begeleiden, zoals aangetoond 
voor het BcaP-PS1Δ9 fusie-eiwit.

Gebaseerd op de studies beschreven in dit proefschrift, en zoals hierboven uiteen is gezet, is 
het vermoeden hoog dat tijdens de productie van heterologe membraaneiwitten een tekort 
aan bepaalde tRNA moleculen ontstaat. Dit is een veelvoorkomend probleem wanneer 
eiwitten afkomstig van een eukaryote cel tot expressie worden gebracht in bacteriële 
cellen. Tegenwoordig is er een ruim aanbod aan geautomatiseerde codon-optimalisatie 
strategieën die specifiek de codonvoorkeur van de expressie-host meenemen en de DNA 
sequentie coderend voor het heterologe eiwit aanpassen. Het DNA van het aangepaste 
gen kan daarna gesynthetiseerd en gebruikt worden voor (over)expressie. Deze methode 
heeft al vele vruchten afgeworpen voor eiwitproductie in E. coli en is tegenwoordig ook 
beschikbaar voor L. lactis (A. Solopova; persoonlijke communicatie).
 
In de bovengenoemde optimalisatiestrategieën moet elk recalcitrant membraaneiwit 
apart aangepast worden, wat een omvangrijke klus kan zijn. Idealiter wordt de gebruikte 
expressie-host aangepast. Als er eenmaal een (bacteriële) stam is gemaakt deze in het 
algemeen beter is in het produceren van heterologe membraaneiwitten, kan die gebruikt 
worden voor de productie van uiteenlopende eiwitten zonder dat de genen voor deze 
eiwitten elk apart hoeven te worden gemodificeerd. Het alternatief is om een gedeelte van 
een gen dat codeert voor een goed geproduceerd eiwit in de expressiecassette in te bouwen, 
zodat deze “leaderpeptide” het chimere heterologe eiwit naar en in het membraan kan 
begeleiden. In dit proefschrift is de haalbaarheid en effectiviteit hiervan aangetoond voor 
de BcaP-PS1Δ9 eiwitfusie.
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Een beproefde manier om bacteriële productie van membraaneiwitten te realiseren 
is het verlagen van de inductie van genexpressie. Hierdoor hebben de cellen naar alle 
waarschijnlijkheid relatief meer tijd hebben voor de biosynthese van membraaneiwitten 
en de bijbehorende kwaliteitscontrole. Een reductie van de inductiesterkte zou de vorming 
van mRNA clusters moeten kunnen voorkomen. Toen we dit principe testte met het NICE 
systeem bleek een inductiesterkte waarbij polaire mRNA clusters niet aanwezig waren 
echter te zwak om de gehele celpopulatie te activeren. Sterker nog, het gebruik van een 
inducer concentratie die optimaal zou zijn voor PS1Δ9-expressie bleek maar een kleine 
fractie van cellen te activeren. Dit resulteerde in een nog lagere membraaneiwitproductie 
dan in principe haalbaar zou moeten zijn als de hele populatie gelijkmatig geïnduceerd 
was geweest. Een punt van verbetering ligt dus in een aanpassing van het NICE systeem 
zodat deze een gelijkmatige doch verlaagde inductie bewerkstelligd. Dit kan bijvoorbeeld 
gerealiseerd worden door de expressiecassette (de promotor gevolgd door het recombinante 
gen) te verplaatsen van de gebruikte plasmieden (die in veelvoud voorkomen in de cel) 
naar het chromosoom van L. lactis. Op deze manier kan een nisine concentratie gebruikt 
worden waarvan bekend is dat die voldoende is om de hele populatie te induceren, maar 
tegelijkertijd een lagere expressie bewerkstelligd omdat het gen nog maar in enkelvoud 
aanwezig is. 

Het is al vrij lang bekend dat de codonvoorkeur uiteen kan lopen tussen verschillende 
organismen en dat dit effect heeft op de recombinante expressie van eiwitten. Daarom 
zijn er E. coli stammen ontwikkeld die een aantal extra tRNA-genen dragen. Deze extra 
tRNAs komen overeen met die tRNAs die normaliter schaars zijn in de originele E. coli 
productiestammen. Eenzelfde modificatie zou toegepast kunnen worden in L. lactis, zodat 
het tekort aan geladen tRNAs in elk geval geen obstakel meer kan vormen tijdens de 
productie van heterologe membraaneiwitten. Deze strategie kan gecombineerd worden 
met een reeds gemodificeerde stam waarmee verbetering van membraaneiwitproductie 
kan worden gerealiseerd. Hierbij valt te denken aan een stam waarin het mechanisme 
voor het opvangen van membraan-gerelateerde stress reeds is geactiveerd zodat een 
extra hoeveelheid eiwitten die assisteren bij membraaninsertie en kwaliteitscontrole van 
membraaneiwitten aanwezig is. 
 
Tot slot

In de afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt met betrekking tot de recombinante 
expressie van eukaryote membraaneiwitten in verwante cellijnen zoals insectencellen.



Desalniettemin blijven E. coli- en L. lactis-cellen degelijke alternatieven, vooral omdat deze 
bacteriën op een goedkope en makkelijke manier te groeien, te hanteren en te modificeren 
zijn. Er is in vergelijking met E. coli relatief weinig onderzoek gewijd aan de optimalisatie 
van recombinante productie van membraaneiwitten in L. lactis. Het is daarom de moeite 
meer dan waard om optimalisatiestrategiën die reeds toegepast zijn in E. coli over te 
brengen en te testen in L. lactis. In dit promotieonderzoek werd aangetoond dat er een 
aantal obstakels zijn gedurende de productie van recalcitrante membraaneiwitten in L. 
lactis die in voorgaande onderzoeken buiten zicht zijn gebleven. Het bestuderen van 
afzonderlijke cellen en fluorescent gelabelde transcripten en eiwitten met behulp van 
fluorescentie microscopie heeft ons hierin voornamelijk verder geholpen. De beschreven 
observaties zouden onbelicht zijn gebleven als er slechts biochemische analyses waren 
gedaan op de complete celpopulaties zoals bij transcriptomics en proteomics studies 
gebeurd. De data die gepresenteerd wordt in dit proefschrift geeft nieuw inzichten op hoe 
de expressie van membraaneiwitten in L. lactis beïnvloed wordt op een subcellulair niveau 
en biedt empirisch-gedefinieerde richtlijnen met betrekking tot mogelijk succesvolle 
optimalisatiestrategieën. Verder kunnen de ontwikkelde visualisatietechnieken in de 
toekomst gebruikt worden om bekende obstakels tijdens eiwitproductie in L. lactis 
(en mogelijk andere cellijnen) te bestuderen en nog onbekende tekortkomingen te 
identificeren.
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Dankwoord
Als beginnende promovendus ben je zo onwetend over wat de nabije toekomst je gaat 
brengen. Het motto “alles gaat zoals het gaat ” staat nog hoog in het vaandel. Net zoals het 
voornemen dat jij vast niet één van die mensen bent die met moeite en pas na een lange 
periode de eindstreep bereikt. Ook ik begon met deze overtuigingen, maar daar heb ik 
mezelf flink mee te grazen genomen. Tweeëneenhalf jaar in het project was ik nog steeds 
bezig met ontwikkelen van de methodes om mRNA te visualiseren in Lactococcus lactis. 
Hoe zou ik ooit aan publiceerbare data komen? En was het pad dat ik genomen had en 
waar ik al zoveel uren lab- en denk-werk in had gestoken, niet bij voorbaat de verkeerde 
geweest? Pas na zes jaar durfde ik haperend te zeggen dat mijn proefschrift haar finale 
vorm had bereikt. Daarom begin ik mijn dankwoord met een onconventionele uiting. Ten 
eerste wil ik mezelf bedanken voor het doorzettingsvermogen.
 
Beste Jan. Wat je niet weet is dat jij de persoon bent geweest die mijn interesse voor 
moleculaire biologie heeft aangewakkerd. Tijdens een biologie-oriëntatie-dag slenterde 
ik als dromende 17-jarige door het Biologisch Centrum alwaar ik voor het eerst een echt 
laboratorium binnenliep. Daarbinnen trof ik een olijke professor die vol enthousiasme 
vertelde over hoe de toen voor mij nog infameuze Lactococcus bacterie en haar proteases 
bijdroegen aan de smaakontwikkeling van kaas. Blijkbaar had de combinatie Kok/
coc meer effect op mij dan ik deed vermoeden. Na een omzwerving van een jaar op de 
kunstacademie besloot ik mij toch aan te sluiten bij de club van Groninger biologen om 
uiteindelijk mijn eerste masterstage tot uitvoering te brengen bij Moleculaire Genetica, 
waar ik nadien een terugkerende klant werd. Nooit had ik tijdens dat eerste bezoek gedacht 
dat ik meer dan zes jaar van mijn leven zou wijden aan een zuivelbacterie. Alhoewel, 
groot geworden op Yogho!Yogho! zou ik misschien best interesse hebben gehad in de 
ontwikkeling van smaken in zuivelproducten. Maar in plaats daarvan belde je me in de 
herfst van 2010 dat er een NWO beurs was binnengesleept waarin drie AIOs nauw zouden 
gaan samenwerken om belemmeringen tijdens de productie van membraaneiwitten in L. 
lactis bloot te leggen, en dat je mij graag zou willen hebben om één van die plekken op te 
vullen. Bedankt voor dat telefoontje! Ik heb een gouden periode gehad tijdens de eerste 



vier jaar van mijn promotietraject en ben nooit met tegenzin naar Zernike gefietst. Wat 
een fijne omgeving is MolGen voor mij geweest, met de beste collega’s en voorzieningen 
die ik me maar kon wensen. Vrolijk heb ik er op los gepipetteerd en gemicroscopeerd, 
waarna ik soms stuiterend je kantoor binnenliep om te vertellen wat ik nu weer dacht 
te hebben ontdekt. Om er de volgende week toch weer op terug te komen omdat ik het 
experiment op de één of andere manier niet kon herhalen. Toch heb je altijd bijzonder 
veel vertrouwen in me gehouden en dat altijd duidelijk geuit. Dat mijn ideeën vaak als 
wispelturige en willekeurige scheuten uit de grond schoten nam je op de koop toe, de 
juiste wist je eruit te filteren. Je hebt me geleerd altijd kritisch te blijven en je vondsten 
waterdicht af te timmeren. Je hebt me alle vrijheid gegeven om de kant op te gaan die mijn 
meeste interesse wekte, al moet ik toegeven dat dat hoogstwaarschijnlijk niet de snelste 
en meest efficiënte weg was naar succes. Daar kwamen we beiden achter naarmate het 
einde van mijn contract naderde en het geen-vuiltje-aan-de-lucht tij keerde en ik dacht 
dat er nooit een publicatie uit mijn harde werk zou komen. Desalniettemin heb ik door 
de vrijheid die je me gegeven hebt geleerd hoe ik zelfstandig waardevol onderzoek moet 
bedrijven en de juiste vragen moet stellen. Ik weet nu dat ik mijn brede interesse soms 
moet onderdrukken en met meer geduld en precisie moet focussen op het afronden van 
projecten in plaats van steeds nieuwe te starten. Met als showcase, voornamelijk dankzij 
jouw eindeloze bijdrage, dit proefschrift. 

Bert en Antoine, jullie zijn de twee personen die me het meest geïnspireerd en geprikkeld 
hebben op wetenschappelijk gebied tijdens onze vele werkbesprekingen. Daar waar 
ik weleens mijn enthousiasme verloor benadrukten jullie de eventuele impact van het 
onderzoek. Jullie inzichten en onderzoeksaanpak zijn van cruciaal belang geweest voor 
het realiseren van dit proefschrift, mijn dank en waardering is daarom groot. The same 
goes for Andrew: You’ve greatly inspired and motivated me during my research. Many, 
many thanks for the great ideas and for helping and teaching me, among other things, to 
deal with image analyses. 
 
Oscar en Jan Willem, jullie zijn helden in zowel het oppikken van fantastische en intelligente 
mensen als het leveren van een hoogwaardige bijdrage aan de wetenschappelijke 
gemeenschap. Ik heb me vereerd gevoeld om met jullie op de achtergrond mijn onderzoek 
te mogen doen. Bedankt voor de vriendelijke sfeer en wederzijdse waardering. Oscar, ik 
heb genoten van de sporadische gemeenschappelijke uitjes naar symposia en congressen. 
Jan Willem, bedankt voor het verklappen van mijn vele slides door de juiste vragen op 
het juiste moment te stellen. Zoals altijd: Spot on! Dat beetje extra succes in je razende 
wetenschappelijke carrière wat ik je nu ga toewensen heb je eigenlijk helemaal niet nodig, 
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maar toch, bij deze. 

Het lijkt me duidelijk dat MolGen niet zo soepel kan draaien zonder de krachten van het 
volgende karakteristieke kwartet: Anne, Anne, Siger en Harma. Ook voor mij hebben jullie 
veel betekend, zowel tijdens mijn master als mijn gehele promotietraject. Anne Hesseling, 
naast dat je me veel werk uit handen hebt genomen was het fijn om zo nu en dan even te 
kletsen over missende mannen.
  
The first new people I met when I started to work as a PhD were my office mates Manolo 
and Dongdong. The many talks and fun we had provided an essential distraction, including 
the awesome vacation in Spain. I will never forget you guys. Angel, even though you met 
me in the heat of the moment and in great distress, we teamed up and got along super well! 
Your relaxed attitude calmed me down and I truly appreciate you as a person. For all three 
of you, I wish you all the best in your future career and personal life. 

To all my favourite MolGen’ers and MolGen’exers, you’ve been an absolute blast. I could 
tell you that you yourselves are an interesting and invaluable bunch of organisms to study 
and to get to know. There are so many people I have come to see as lifelong friends. We’ve 
all had our ups, we’ve all had our downs, but we have kept the work spirit and joy of life at 
an all-time high with which we supported each other in many ways! To all of you: You’ve 
been an invaluable asset during my time at MolGen. A tough time is that researchers come 
and go. You welcome new people in your life every year, but you also have to say goodbye 
to so many lovely people that I would have loved to be surrounded with for a longer period 
of time. Special thanks to my students and all the people that gave me advice, help and 
laughter!

Jelle en Sjoerd, jullie zijn niet voor niets mijn paranimfen. Beiden solid as a rock, 
rasvoorbeelden van Friese nuchterheid en tegenwoordig fantastische vaders. Ik hoop dat 
die kleine koters van jullie net zulke fantastische personen als jullie worden, dan kan er 
niets meer misgaan.
 
Mijn vrienden, in het bijzonder Brenda, Wendel, Lilly en Maria, zijn me onwaarschijnlijk 
dierbaar. 

Papa en Mama, jullie zijn altijd mijn steun en toeverlaat gebleven. Bedankt dat jullie altijd 
achter me, klaar voor me, aan mijn zijde, maar nooit op me hebben gestaan. Jullie zijn het 
meest fantastische stel dat ik ken. Ik hoop dat ik nog vele jaren van jullie gezelschap mag 
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genieten. Marit, je bent een lieve schat en onvoorstelbaar intelligent. Jij de alfa, ik de beta. 
Hebben ze goed verdeeld, die ouwelui van ons.
 
Simon, toen je besloot om naar de VS te vertrekken leek me dat een fantastische kans 
voor ons beiden. Toen je eenmaal weg was, was het wel even doorbijten voor me, maar 
ik geloof dat we die tijd dubbel en dwars aan het inhalen zijn. Bedankt dat je mijn maatje 
bent en altijd geduldig en liefdevol klaar voor me bent blijven staan. Ik hou van je! 
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