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Samenvatting  

Moedermelk oligosachariden (hMOS) hebben prebiotische eigenschappen en spelen 

een essentiële rol in de gezondheid van zuigelingen. Ze stimuleren de groei van 

gezonde darmbacteriën in de gastheer. Daarnaast verminderen hMOS infecties door 

te fungeren als anti-adhesieven tegen pathogene microben; ook stimuleren ze de 

immuunrespons. Veel baby’s krijgen tegenwoordig geen moedermelk meer, of 

slechts voor een korte periode. Een alternatieve bron voor hMOS komt in de natuur 

niet voor. Een veelgebruikt alternatief is poedermelk voor zuigelingen met 

toegevoegde commerciële prebiotische  galacto-oligosachariden (GOS) en fructo-

oligosachariden (FOS), maar  de  anti-adhesieve en immuunsysteem stimulerende 

effecten ontbreken hierin. Momenteel ligt de focus in het onderzoek naar synthese 

van hMOS (vervangers) op “hele-cel biosynthese routes” en “biocatalytische 

systemen met één of meer enzymen” (Hoofdstuk 1). 

In dit proefschrift wordt het mogelijke gebruik van glucansucrase enzymen uit 

Lactobacillus reuteri voor synthese van oligosacchariden onderzocht. Met deze 

enzymen zijn verschillende mengsels van geglucosyleerde-lactose derivaten 

geproduceerd met ofwel lactose, danwel GOS als acceptorsubstraat (Hoofdstuk 2 

en 5). Tot onze verrassing veranderde de normale bindingstypespecificiteit van 

Gtf180-ΔN en GtfA-ΔN uit L. reuteri met galactose-bevattende acceptorsubstraten. 

Door gedetailleerde analyse van de producten gevormd door mutante enzymen 

konden we verschillende bijdragen van geselecteerde, individuele aminozuren op de 

bindingstypespecificiteit van het enzym identificeren (Hoofdstuk 4). De 

groeistimulerende effecten van het geglucosyleerde-lactose oligosacharide mengsel 

zijn getest op verschillende darmbacteriën, en de resultaten hiervan zijn beschreven 

in Hoofdstuk 3. In Hoofdstuk 6 is de enzymatische synthese van gesialyleerde 
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oligosachariden met het trans-sialidase enzym uit Trypanosoma cruzi beschreven. 

De structuren van de gesialyleerde oligosachariden gemaakt uit geglucosyleerd-

lactose en GOS uit lactose en lactulose als acceptor moleculen zijn in detail 

gekarakteriseerd.  

Trans-glucosylering van lactose door Lactobacillus reuteri GtfA-ΔN en Gtf180-

ΔN glucansucrase 

Van glucansucrases is bekend dat zij in staat zijn een grote variatie aan acceptor 

substraten te accommoderen voor de synthese van oligosachariden met prebiotisch 

potentieel.1,2,3 We hebben de glucansucrase enzymen Gtf180-ΔN en GtfA-ΔN 

uit L. reuteri stammen 180 en 121, respectievelijk, gebruikt om lactose als 

acceptorsubstraat te decoreren met glucose, met sucrose als donorsubstraat. GtfA-

ΔN als Gtf180-ΔN synthetiseerden hetzelfde mengsel van enkel en dubbel 

geglucosyleerd lactose (GL34) moleculen met lactose als acceptorsubstraat. Drie 

enkelvoudig geglucosyleerd lactose and twee dubbel geglucosyleerd lactose 

derivaten zijn geïsoleerd en hun structuren zijn geïdentificeerd als  α-D-Glcp-

(1→4)-β-D-Galp-(1→4)-D-Glcp (F1), α-D-Glcp-(1→2)-[β-D-Galp-(1→4)-]D-Glcp 

(F2), α-D-Glcp-(1→3)-β-D-Galp-(1→4)-D-Glcp (F3), α-D-Glcp-(1→4)-β-D-Galp-

(1→4)-[α-D-Glcp-(1→2)-]D-Glcp (F4) en α-D-Glcp-(1→3)-β-D-Galp-(1→4)-[α-D-

Glcp-(1→2)-]D-Glcp (F5). 

Met sucrose als donor- en acceptorsubstraat synthetiseert GtfA-ΔN een glucaan met 

voornamelijk (α1→4)/(α1→6) glycosidische bindingen;4 met lactose als 

acceptorsubstraat introduceert dit enzym echter niet alleen (α1→4), maar ook 

(α1→2) en (α1→3) glycosidische bindingen. Normaliter produceert Gtf180-ΔN een 

α-glucaan met 69% (α1→6) en 31% (α1→3) bindingen uit sucrose,5 maar wanneer 

lactose als acceptorsubstraat wordt gebruikt synthetiseert dit enzym (α1→2), 

(α1→3) en (α1→4) glycosidische bindingen. De volledige toekenning van NMR 

spectra van drie trisachariden (F1-F3) en twee tetrasachariden (F4 en F5) in het 
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GL34 mengsel zijn hier voor het eerst beschreven. Lactose derivaten zijn 

interessante potentiële prebiotische verbindingen, vooral de structuren met (α1→2)-

bindingen. Dit soort verbindingen staan bekend om de hoge resistentie tegen 

spijsverteringsenzymen in de menselijke darm,6 en kunnen mogelijk selectief de 

groei bevorderen van gezondheidsbevorderende darmbacteriën.2,7 In Hoofdstuk 3 

zijn de groeistimulerende effecten van het GL34 mengsel getest op reincultures van 

verschillende darmbacteriën.  

 

Stimulerende effecten van het GL34 mengsel op de groei van een selectie van 

darmbacteriën 

Een prebioticum is gedefinieerd als: “Een substraat dat selectief word gebruikt door 

micro-organismen met een gezondheidsvoordeel als resultaat”.8 Het GL34 mengsel 

voldoet aan het eerste element, aangezien de verbindingen F1-F5 resistent bleken te 

zijn tegen veel voorkomende koolhydraat-afbrekende enzymen, inclusief α-amylases 

van verschillende bronnen, α-glycosidase, iso-amylase en pullulanase. Alleen F2 (2-

glc-lac) werd gedeeltelijk afgebroken door microbiële β-galactosidase enzymen. 

Drie groepen van darmbacteriën, m.n. drie Bifidobacterium stammen, drie 

Lactobacillus stammen en twee commensalen zijn gegroeid met GL34 als enige 

koolstofbron.  

Het GL34 mengsel toonde verschillen in stimulerende effecten op de groei van B. 

breve DSM 20123, B. adolescentis ATCC 15703 en B. infantis ATCC 15697. Van 

deze stammen groeide met name B. adolescentis uitzonderlijk goed op het GL34 

mengsel, de uiteindelijke groei (optische dichtheid, OD600) was 80% vergeleken met 

de 100% waarden bereikt in controle experimenten met groei op lactose en GOS. De 

uiteindelijke OD600 waarden van B. breve DSM 20123 en B. infantis ATCC 15697 

op GL34 bleven onder de 50% in vergelijking met de 100% waarden bereikt in 

controle experimenten op lactose, GOS en een GOS/FOS mengsel.  
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Alle drie de geteste Lactobacillus stammen vertoonden een relatief beperkte groei 

op media met GL34 als enige koolstofbron. Deze lactobacilli waren duidelijk niet in 

staat om alle aanwezige GL34 te consumeren en de uiteindelijke OD600 waarden van 

L. casei W56, L. reuteri 121 en L. acidophilus ATCC 4356 waren slechts 3.8%, 

26.5% en 10.4% respectievelijk, in vergelijking met de 100% waarden in controle 

experimenten met glucose als koolstofbron. Ook de groei van commensaal bacteriën 

op de oligosachariden in het GL34 mengsel is onderzocht. Bacteroides 

thetaiotaomicron en Escherichia coli Nissle toonden een lichte en trage groei in 

media met GL34 als enige koolstofbron. Het GL34 mengsel bevordert dus de groei 

van de geteste bacteriën in verschillende mate. De geteste bifidobacteriën waren 

over het algemeen beter in staat de GL34 verbindingen af te breken dan 

lactobacillen en commensalen. Individuele darmbacteriën consumeerden specifieke 

verbindingen uit het GL34 mengsel. Synergetische activiteit tussen verschillende 

bacteriën kan essentieel zijn voor in vivo benutting van het gehele GL34 mengsel. 

Verbinding F2 (2-glc-lac) stimuleerde (in verschillende mate) de groei van de 

probiotische bacteriën L. reuteri 121, B. adolescentis ATCC 15703, B. longum 

subsp. infantis ATCC 15697, B. breve DSM 20213, evenals de twee commensaal 

bacteriën, E. coli Nissle en Bc. thetaiotaomicron. Deze F2 verbinding wordt dus 

minder selectief gebruikt dan de andere verbindingen in het GL34 mengsel. 

Verbindingen F1 (4´-glc-lac), F4 (4´,2-glc-lac) en F5 (3´,2-glc-lac) stimuleerden (in 

verschillende mate) de groei van alle drie de geteste bifidobacteriën. Verbinding F3 

(3´-glc-lac) is nog meer selectief, en werd maar door twee van de drie bestudeerde  

Bifidobacterium stammen benut, nl. B. adolescentis ATCC 15703 en B. breve DSM 

20213. Samenvattend, GL34 is een nieuw oligosacharide mengsel met (potentiële) 

synbiotische eigenschappen richting B. adolescentis, enzymatisch gesynthetiseerd 

uit goedkoop en ruim voorradig lactose en sucrose. 
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Mutatie analyse van de rol van Gtf180-ΔN actieve centrum aminozuren in 

product- en bindingstypespecificiteit met lactose als acceptorsubstraat 

In Hoofdstuk 2 hebben we gezien dat glucansucrase Gtf180-ΔN met lactose als 

acceptorsubstraat nieuwe typen glycosidische bindingen [(α1→2)/(α1→4)] vormt, 

vergeleken met de normale bindingstypes [(α1→3)/(α1→6)] wanneer dit enzym met 

alleen sucrose wordt geïncubeerd, of met andere tot nu toe bestudeerde 

acceptorsubstraten (bv maltose). 

In Chapter 4 zijn dockingexperimenten met lactose in de kristalstructuur van een 

glucosyl-enzym intermediair van Gtf180-ΔN uitgevoerd om te begrijpen hoe lactose 

bindt in het katalytische centrum van Gtf180-ΔN, en welke aminozuren mogelijk 

essentieel zijn in het binden van lactose. Drie aminozuur residuen  (Q1140, W1065 

en N1029) werden geïdentificeerd nabij het lactose acceptorsubstraat die mogelijk 

een rol spelen in de oriëntatie van lactose in de acceptor subsite en de 

bindingstypespecificiteit kunnen beïnvloeden. 

Alle drie deze residuen zijn volledig geconserveerd in de glucansucrase enzymen en 

het is bekend dat ze een belangrijke rol spelen in de trans-glycosyleringsreactie.9 

Mutagenese van deze residuen resulteerde in significante veranderingen in de 

gesynthetiseeerde hoeveelheden van de F1-F5 verbindingen in het GL34 mengsel. 

Mutaties van het Q1140 residue resulteerden in een duidelijke afname in F3 met een 

(α1→3) binding en een toename in F4 met (α1→4)/(α1→2) bindingen. De synthese 

van F2 met een (α1→2) binding en F4 was lager in de meeste W1065 en N1029 

mutanten, respectievelijk. Incubatie van mutant N1029G met lactose als 

acceptorsubstraat resulteerde in synthese van F2-F5 verbindingen met een extra 

(α1→3) verknoopte Glc eenheid. De nieuwe producten G1-G4 werden structureel 

gekarakteriseerd als α-D-Glcp-(1→3)-α-D-Glcp-(1→2)-[β-D-Galp-(1→4)-]D-Glcp 

(G1), α-D-Glcp-(1→3)-α-D-Glcp-(1→3)-β-D-Galp-(1→4)-α-D-Glcp (G2), α-D-

Glcp-(1→3)-α-D-Glcp-(1→2)-[Glcp-(1→4)-β-D-Galp-(1→4)-]D-Glcp (G3) and α-
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D-Glcp-(1→3)-α-D-Glcp-(1→2)-[α-D-Glcp-(1→3)-β-D-Galp-(1→4)-]D-Glcp (G4). 

Mutant N1029G faciliteerde dus de synthese van nieuwe (α1→3) geglucosyleerde-

lactose derivaten. In eerdere studies met bijvoorbeeld maltose als acceptorsubstraat 

werd een vergelijkbare extra synthese van (α1→3) bindingen door N1029 mutanten 

gezien,10 zelfs als niet-koolhydraat verbindingen gebruikt werden als 

acceptorsubstraat.3 

Enzymkinetiek studies lieten zien dat, in vergelijking met de activiteit met alleen 

sucrose, de aanwezigheid van sucrose plus lactose als acceptorsubstraat resulteerde 

in een sterke reductie in de hydrolytische activiteit van Gtf180-ΔN en in een 

toename in transferase activiteit van Gtf180-ΔN en mutant N1029G. Dit is gunstig 

voor de synthese van lactose-gebaseerde oligosachariden. 

Deze studie heeft dus drie Gtf180-ΔN residuen (N1029, W1065, Q1140) 

geïdentificeerd die een rol kunnen spelen in de bepaling van de 

bindingstypespecificiteit bij de trans-glycosylering van lactose. Verdere inzichten in 

factoren die van belang zijn voor de bindingstypespecificiteit van Gtf180-ΔN met 

lactose als acceptorsubstraat kunnen mogelijk verkregen worden uit een 

kristalstructuur van Gtf180-ΔN met een lactose gebonden in de actieve centrum. 

Ondanks de gedane pogingen is een dergelijke kristalstructuur nog niet beschikbaar. 

Na het verwerven van zulke detailinzichten wordt het in de toekomst wellicht  

mogelijk om door gerichte mutagenese van sleutelresiduen in Gtf180-ΔN de 

synthese van specifieke mengsels van lactose oligosachariden met verschillende 

bindingstypes te realiseren, met potentie voor toepassing als prebiotische 

verbindingen in voedsel en voeders, evenals in farmaceutische toepassingen.  
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Trans-glucosylering van GOS derivaten gesynthetiseerd door de Lactobacillus 

reuteri GtfA-ΔN en Gtf180-ΔN glucansucrase enzymen  

GtfA-ΔN en Gtf180-ΔN toonden gewijzigde bindingstypespecificiteit met lactose 

als acceptorsubstraat. Dit fenomeen is verder onderzocht in trans-glucosylering 

studies met andere galactose-bevattende verbindingen. 

In Hoofdstuk 5, zijn drie commercieel verkrijgbare GOS structuren gebruikt als 

acceptorsubstraat voor Gtf180-ΔN en GtfA-ΔN, namelijk 3´-galactosyl-lactose (β3´-

GL), 4´-galactosyl-lactose (β4´-GL) en 6´-galactosyl-lactose (β6´-GL). Zoals eerder 

gezien in de reacties met lactose synthetiseerden GtfA-ΔN en Gtf180-ΔN detzelfde 

producten met deze GOS acceptorsubstraten. 

Beide glucansucrases produceerden α-D-Glcp-(1→4)-D-Galp-(1→6)-β-D-Galp-

(1→4)-D-Glcp (GL1) en β-D-Galp-(1→6)-β-D-Galp-(1→4)-[α-D-Glcp-(1→2)-]D-

Glcp (GL2) uit β6´-GL als acceptorsubstraat, en β-D-Galp-(1→4)-β-D-Galp-(1→4)-

[α-D-Glcp-(1→2)-]D-Glcp (GL3) uit β4´-GL als acceptorsubstraat. Geen van beide 

enzymen kon β3´-GL als acceptorsubstraat gebruiken. Beide glucansucrases 

introduceerden opnieuw een (α1→2) binding met zowel β6´-GL als β4´-GL als 

acceptorsubstraat, met als producten respectievelijk GL2 en GL3. 

Galactose-bevattende acceptorsubstraten blijken dus een veranderde 

bindingstypespecificiteit af te dwingen in beide geteste glucansucrasen: Gtf180-ΔN 

en GtfA-ΔN introduceren dan bij voorkeur een (α1→2) binding. De gebruikte 

acceptorsubstraten β4´-GL en β6´-GL zijn aanwezig in het welbekende commerciële 

prebiotische mengsel Vivinal GOS.11,12 Verlenging van β4´-GL en β6´-GL met een 

(α1→2) gebonden glucoseeenheid kan hun selectiviteit verbeteren, en dus een 

verbeterde prebiotische verbinding opleveren. Trans-glucosylering van galactosyl-

lactose verbindingen met behulp van glucansucrase enzymen kan dan resulteren in 

een verbreding van de reeds welbekende prebiotische status van GOS. 
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Trans-sialylering van lactose en lactulose afgeleide oligosachariden door trans-

sialidase uit Trypanosoma cruzi (TcTS) 

Moedermelk bevat 12.6-21.9% gesialyleerde oligosachariden. Hun positieve 

functionele effecten op gezondheid is breed bestudeerd en goed 

gedocumenteerd.15,16,17 Met als uiteindelijk doel om hMOS vervangers te 

synthetiseren hebben we TcTS gebruikt om siaalzuur over te zetten op mengsels van 

geglucosyleerd-lactose (GL34), gegalactosyleerd-lactulose (LGOS) en galacto-

oligosacharide (Vivinal GOS) moleculen als acceptorsubstraten (Hoofdstuk 6). Dit 

TcTS enzym katalyseert bij voorkeur de omkeerbare overzetting van (α2→3)-

gebonden siaalzuur van donor glycanen op β-Galactose-bevattende 

acceptorsubstraten.13,14 LGOS is een mengsel van (β1→3/4/6)-gegalactosyleerd 

lactulose moleculen, met één of twee galactose eenheden, gesynthetiseerd uit 

lactulose als donor- en acceptorsubstraat door wild-type en mutante β-galactosidase 

enzymen van Bacillus circulans ATCC 31382.18  

De gevormde producten zijn geanalyseerd met behulp van HPAEC-PAD 

chromatografie en NMR spectroscopie. Alle drie geteste mengsels hebben één of 

meerdere toegankelijke Gal-OH-3 groepen en werden gebruikt als acceptorsubstraat 

door TcTS. 

In het GL34 mengsel werd structuur F2 (2-glc-lac), met een toegankelijke β-Gal 

residue op een niet-reducerend uiteinde, enkelvouding gesialyleerd tot 

Neu5Ac(α2→3)Gal(β1→4)[Glc(α1→2)]Glc met een conversie tot 47.6 %. Alleen 

lactulose was bekend als acceptorsubstraat voor een mutant trans-sialidase Tr13 uit 

Trypanosoma rangeli.19 TcTS was in staat om tenminste vijf LGOS verbindingen als 

acceptorsubstraat te gebruiken; de maximale conversie was ~52 % bij 1 mM LGOS 

mengsel na een incubatie van 48 uur. De meeste verbindingen in het Vivinal GOS 

DP3-4 mengsel werden gesialylateerd door TcTS. TcTS heeft een sterke voorkeur 

voor het sialyleren van eindstandige β-Gal residuen. Verbindingen met een 
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eindstandige Gal(β1→3) eenheid werden efficiënter gesialyleerd door dit enzym dan 

andere eindstandige Gal-eenheden. 

Conclusies 

In dit proefschrift is de synthese bestudeerd van nieuwe oligosachariden door 

glucansucrase en trans-sialidase enzymen gebruikmakend van verschillende 

galactose-bevattende acceptorsubstraten. De structuren van de nieuw 

gesynthetiseerde oligosachariden werden in detail opgehelderd met behulp van 

HPAEC, MALDI-TOF MS en 1H 1D/2D NMR en 13C 2D NMR. 

De glucansucrase enzymen Gtf180-ΔN en GtfA-ΔN tonen een zeer interessante 

eigenschap wanneer ze galactose-bevattende verbindingen gebruiken als 

acceptorsubstraat. Gtf180-ΔN en GtfA-ΔN hebben duidelijk verschillende 

bindingstypespecificiteiten in reacties met alleen sucrose, wat resulteert in synthese 

van verschillende oligosaccharideproducten. In incubaties met lactose, β4´-GL en 

β6´-GL als acceptorsubstraten, en sucrose als donorsubstraat, maken ze echter 

identieke producten. Met deze galactose-bevattende oligosachariden als 

acceptorsubstraat hebben Gtf180-ΔN en GtfA-ΔN een sterke voorkeur voor de 

synthese van (α1→2) verknoopte producten, wat niet waargenomen wordt met 

andere acceptorsubstraten zoals maltose. Trans-glucosylering van galactosyl-lactose 

verbindingen met glucansucrase enzymen levert een breder pallet aan structuren en 

kan mogelijk het prebiotische potentiëel van GOS verder uitbreiden. 

Mutantenstudies toonden aan dat drie aminozuur residuen, namelijk N1029, W1065 

en Q1140, een belangrijke rol spelen in het bepalen van de bindingstypespecificiteit 

van Gtf180-ΔN met betrekking tot trans-glycosylering van lactose. Mutagenese van 

deze residuen leverde significante veranderingen in de voorkeursbindingstypes 

gesynthetiseerd door Gtf180-ΔN, resulterend in veranderde GL34 F1-F5 product 

ratio’s.  
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De stimulerende effecten van het GL34 mengsel op groei van verschillende groepen 

van darmbacteriën werd gedetailleerd bestudeerd. Van de bestudeerde stammen 

groeide Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703 zeer goed op het GL34 mengsel, 

80% groei vergeleken met de 100% controle groei op lactose. GL34 is een nieuw 

oligosacharide mengsel met (potentieel) synbiotische eigenschappen richting B. 

adolescentis. Verder onderzoek naar de effecten op groei van andere probiotische 

bacteriën kan nog meer synbiotische combinaties aantonen met potentiële 

toepassingen in de voedsel en voeder industrie. 

Glucansucrases zijn interessante glucosylerende enzymen die relatief eenvoudig te 

produceren zijn, met hoge activiteit op sucrose als donorsubstraat en met 

veelbelovende conversieniveaus met verschillende acceptorsubstraten. Optimalisatie 

van hun trans-glucosyleringsreacties met galactose-bevattende verbindingen als 

acceptorsubstraat is echter nog nodig om een hogere productopbrengst te realiseren, 

voor verdere functionele studies als prebiotische verbindingen in voedsel, voeders 

en in farmaceutische toepassingen. 

Toevoeging van siaalzuur aan prebiotische, galactose-bevattende oligosachariden 

resulteert niet in verbetering van prebiotische eigenschappen, maar brengt 

waarschijnlijk meer functionaliteit richting gezondheidseffecten op mensen, zoals 

voorheen waargenomen voor siaalzuur-bevattende hMOS.20,21,22 In het GL34 

mengsel werd alleen verbinding F2 gesialyleerd door TcTS. Verdere studies, 

waarbij ook gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld mutant trans-sialidase Tr13 

van T. rangeli welke in staat is om (α2→3)-gebonden Neu5Ac aan glucosyl residuen 

toe te voegen, kan het aantal gesialyleerde producten vergroten wanneer gebruik 

wordt gemaakt van het GL34 mengsel als acceptorsubstraat. 

Onze studies hebben aangetoond dat substraten met een eindstandig Gal(β1→3) 

residu effectiever gesialyleerd worden door TcTS. Op basis van deze resultaten kan 
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mogelijk een efficiëntere synthese van gesialyleerde oligosachariden gerealiseerd 

worden in toekomstige studies. 

De nieuw gesynthetiseerde glucose-bevattende oligosachariden en gesialyleerde 

oligosachariden hebben potentie voor toepassingen in de voedingsmiddelen en 

diervoeder industrie. De gebruikte glucansucrase en trans-sialidase enzymen zijn 

dus veelbelovende gereedschappen voor gerichte synthese van nieuwe 

oligosachariden, met een variatie aan glycosidische bindingstypes en molecuul 

grootte. 
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