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Summary 
 The bacterial stress response enables bacteria to survive extreme environmental 
assaults. Different bacterial mechanisms perceive different environmental changes and 
mount a congruous response. A bacterial cell can react simultaneously to a wide variety 
of stresses and the various stress response systems act together via a complex of global 
regulatory networks. These regulatory systems maintain the stability of the cellular 
equilibrium under these conditions. Most bacteria can be grown and cultivated in a 
laboratory. Nonetheless, in environmental niches, the nutrient availability is a major 
hurdle for their growth. Nutrient supply is affected by diverse conditions. However, 
bacteria have evolved some characteristic mechanisms to adapt to such starvation 
conditions. One such mechanism is sporulation. 
 Species from the bacterial group of Firmicutes, especially belonging to the genera 
Bacillus and Clostridium, have the ability to form endospores - dormant cellular forms 
capable of survival under the heat and acid preservation techniques commonly used in the 
food industry. Since some of these species are highly pathogenic spore research has 
gained an immense importance in biological fraternity. Spores are multilayered entities 
with proteinaceous surface layers, id est the spore coat and the exosporium. Resistance 
characteristics of spores towards various environmental stresses are in part attributed to 
the surface layer proteins. With the use of SDS-PAGE, 2-DE gel approaches, protein 
localization studies and genome-wide transcriptome studies more than seventy proteins 
have been assigned to the soluble fraction of spore coat proteins in Bacillus subtilis. The 
spore coat also contains an insoluble protein fraction, characterized by protein-protein 
cross-links, which is difficult to analyze by gel-based proteomics approaches. In Chapter 
2 a “gel-free” protocol is presented capable of comprehensively extracting and identifying 
the B. subtilis spore coat proteins addressing the insoluble protein fraction. Using LC-
MS/MS 55 proteins have been identified from the insoluble B. subtilis spore coat protein 
fraction, of which 21 are putative novel spore coat proteins not assigned to the spore coat 
until now. Identification of spore coat proteins from a B. subtilis food spoilage isolate has 
corroborated a generic and ‘applied’ use of our protocol.  
 Similarly the Gram-positive Bacillus cereus, responsible for food poisoning and 
Clostridium difficile, causative agent of Clostridium difficile-associated diarrhoea 
(CDAD) are pathogenic spore formers involved in food spoilage, food intoxication and 
other infections in humans and animals. The exosporium provides an ability to adhere to 
surfaces eventually leading to spore survival on surfaces thereby providing an added 
benefit during pathogenicity. Thus studying the coat and exosporium layers and 
identifying suitable protein targets for rapid detection and removal of spores is of utmost 
importance. In the study described in Chapter 3, 100 proteins have been identified from 
the B. cereus spore coat, exosporium and 54 proteins from the C. difficile coat insoluble 
protein fraction. To define a universal set of spore outer layer proteins, 11 superfamily 
domains have been identified common to the identified proteins from two Bacilli and a 
Clostridium species. The evaluated orthologue relationships of identified proteins across 
different spore formers define a group of 13 coat proteins conserved across the spore 
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formers and 12 exosporium proteins conserved in the B. cereus group. These proteins are 
candidates that can be tested for readily detection for spore screening purposes or targeted 
in strategies for the removal of spores from surfaces. 

Spore coat formation is dependent on the spore coat morphogenetic proteins. 
Previous studies have analyzed the dependence of protein incorporation of a subset of 
spore coat proteins on well-known morphogenetic proteins such as SpoIVA, CotE, CotH 
etc. Yet many coat proteins remain to be studied for the regulation of their assembly and 
localization into spore layers. With the aim to map the inter-protein dependence, Chapter 
4 describes the study of protein profiles of the ΔcotA, ΔcotE and Δtgl spores. A subset of 
spore coat proteins have been identified dependent on and/or affected by the absence of 
the candidate protein genes cotE and tgl. The thermal resistance tests of these spores 
shows that Δtgl spores are more resistant to thermal stress than ΔcotE spores. CotA is a 
laccase and since laccases can participate in cross-link formation the effect of cotA 
deletion on spore coat protein profile was studied. No effect on spore coat protein profiles 
is detected in the absence of CotA.  

Wet-heat resistance in spores is developed in the later stages of sporulation and 
during maturation of the released spores. The efficiency of the tryptic digestion of 
proteins in the spore coat is monitored during maturation over a period of 10 days using 
our gel-free method and LC-FT-ICR-MS/MS quantitative analysis with metabolically 15N 
labeled mature spores as a reference. The results are shown and discussed in Chapter 5. 
During spore maturation the loss of digestion efficiency of outer coat and crust proteins 
synchronized with the increase in heat resistance. This implicates that spore maturation 
involves chemical cross-linking of outer coat and crust layer proteins with the inner coat 
proteins remaining unmodified. The digestion efficiencies of spore surface proteins are 
linked to their location within the coat and crust layers. A possible link between spore 
maturation and the heterogeneity in the rate of spore germination was also studied using a 
single-spore live imaging microscopy technique. 

Analysis of bacterial spore surface proteomes demands functional characterization 
of putative newly identified spore surface proteins. Although a few of these proteins have 
already been utilized for biotechnological applications, the spore longevity and their 
escape from immune surveillance remain challenges for the food security and the medical 
fields. Chapter 6 discusses the specific molecular properties of spore surface proteins 
that can be used to select suitable targets, to design accurate spore detection and removal 
systems. Using bioinformatic software tools reveal the specific amino acid distributions 
while molecular mass, pI and GRAVY hydrophobicity distributions emphasise the role of 
these proteins in spore surface adhesion. Finally, the potential of given peptide sequences, 
associated with the identified proteins, in drug development against resistant pathogens 
has been examined using in silico algorithms. 

In the presented studies identification and quantification of proteins involved in 
spore maturation has contributed to new insights with respect to their functions, 
abundances and nature of inter-protein cross-links. Further research on spores is required 
to gain more detailed molecular information on sporulation of bacteria, spore layer 
assembling and spore maturation as well as spore germination. 
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Samenvatting 
Een veelvoud aan stressresponssystemen stelt bacteriën in staat te overleven bij 

extreme aanvallen van buiten. Verschillende bacteriële moleculaire mechanismen zijn 
verantwoordelijk voor het waarnemen van een breed scala van veranderingen in het 
extracellulaire milieu en zetten de cellen aan om zich zo goed mogelijk aan die conditie(s) 
aan te passen. Een bacteriële cel is in staat zich gelijktijdig aan te passen aan meerdere 
stresscondities via een gezamenlijk  stelsel van regulerende signaaltransductienetwerken. 
Dit stelsel handhaaft de stabiliteit van het intracellulaire milieu . De meeste bacteriën 
kunnen worden gekweekt in het laboratorium. In het laboratorium kan onder 
gecontroleerde condities de beschikbaarheid van voedingsstoffen, een bepalende 
parameter voor hun groei, worden gevarieerd. Deze variatie kan zo worden ingezet dat ze 
zo goed mogelijk een natuurlijke situatie benadert. Op deze wijze kan de reactie van de 
cellen op  ‘hongercondities’ bepaald worden. Een dergelijk stressmechanisme is de 
vorming van sporen. 

Bacteriële soorten van het phylum Firmicutes, met name die behorend tot de 
geslachten Bacillus en Clostridium, hebben de mogelijkheid om dergelijke (endo)sporen 
te vormen. Sporen zijn ‘slapende’ cellulaire structuren die in staat zijn om onder andere 
ook de in de voedingsindustrie gebruikelijke conserveringsmethoden met hitte en zuur te 
overleven. Aangezien sommige van deze soorten sterk pathogeen zijn wint het 
sporeonderzoek steeds meer belang binnen de biologie. Sporen zijn deeltjes bestaande uit 
meerdere lagen waarvan de toplagen eiwithoudend zijn id est de sporemantel (‘spore 
coat’) en het exosporium. De resistentie-eigenschappen van sporen ten aanzien van de 
verschillende stressvolle condities worden gedeeltelijk toegeschreven aan de eiwitten in 
de toplagen. Met behulp van de SDS-PAGE 2-DE gel methode zijn in 
eiwitlokalisatiestudies en genoombrede transcriptoomstudies meer dan zeventig eiwitten 
geïdentificeerd in de oplosbare fractie van de Bacillus subtilis sporemantel. De 
sporemantel bevat tevens een onoplosbare eiwitfractie, die wordt gekenmerkt door eiwit-
eiwit cross-links. Deze eiwitten zijn moeilijk te analyseren met behulp van gel-gebaseerde 
methodes voor eiwitextractie.  

In Hoofdstuk 2 wordt een "gel-free" protocol gepresenteerd waarmee eiwitten uit 
de onoplosbare fractie van de B. subtilis sporemantel efficiënt kunnen worden 
geëxtraheerd en geïdentificeerd. Met behulp van LCMS/MS zijn 55 eiwitten 
geïdentificeerd in de onoplosbare B. subtilis sporemantelfractie, waarvan 21 mogelijk 
nieuwe sporemanteleiwitten die nog niet eerder zijn toegewezen aan de sporemantel. 
Identificatie van sporemanteleiwitten uit een B. subtilis voedselbederfisolaat heeft de 
algemene toepasbaarheid van ons protocol aangetoond. Ook de gram-positieve Bacillus 
cereus, verantwoordelijk voor voedselvergiftiging en Clostridium difficile, verwekker van 
Clostridium difficile-antibiotica geassocieerde diarree (CDAD) zijn pathogene 
sporenvormende bacteriën die zijn betrokken bij voedselbederf, voedselintoxicatie en 
andere infecties bij mensen en dieren. Hun exosporium stelt de sporen van deze bacteriën 
in staat te binden aan oppervlakken hetgeen uiteindelijk kan leiden tot grotere 
overlevingskansen en als zodanig een extra virulentiefactor vormt. Dus het bestuderen 
van de mantel, de exosporiumlaag en het vinden van geschikte eiwittargets voor snelle 
detectie en verwijdering van sporen is van het grootste belang.  

In de studie beschreven in Hoofdstuk 3, zijn 100 eiwitten geïdentificeerd in de 
sporemantel en het exosporium van B. cereus, en 54 eiwitten uit de onoplosbare 
sporemantelfractie van C. difficile. Bij het definiëren  van een universele set van 
sporetoplaageiwitten zijn 11 gemeenschappelijke superfamiliedomeinen gevonden in de 
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geïdentificeerde eiwitten uit twee Bacilli en een Clostridium soort. De onderzochte 
orthologe relaties van de geïdentificeerde eiwitten tonen een groep van 13 manteleiwitten 
die zijn geconserveerd binnen de sporevormendebacteriën en 12 geconcerveerde 
exosporiumeiwitten in de B. cereus groep. Deze eiwitten zijn kandidaten voor eenvoudige 
detectie bij de screening van sporen of kunnen dienen als targets bij strategieën voor het 
verwijderen van sporen van oppervlakken. De vorming van de sporemantel is afhankelijk 
van de morfogenetische sporemanteleiwitten. Eerdere studies hebben aangetoond dat de 
correcte biogenese van  sporemanteleiwitten afhankelijk is van bekende morfogenetische 
eiwitten zoals SpoIVA, CotE, CotH enz. Voor veel manteleiwitten moet nog worden 
onderzocht waar en hoe ze zijn ingebouwd in de sporelagen.  

Hoofdstuk 4 beschrijft een studie die is opgezet om de sporemanteleiwitten  in 
kaart te brengen voor de ΔcotA , Δ cotE en Δtgl sporen. Een subset van 
sporemanteleiwitten is zo geïdentificeerd welke afhankelijk is en/of beïnvloed wordt door 
het ontbreken van de genen cotE en tgl. De tests van de thermische weerstand van deze 
sporen toont aan dat Δtgl sporen beter bestand zijn tegen thermische stress dan ΔcotE 
sporen. CotA is een laccase en aangezien laccasen kunnen deelnemen in de vorming van 
cross-links tussen eiwitten is het het effect van de verwijdering van het cotA gen op het 
coat eiwit profiel onderzocht. Er werd evenwel  geen aanpassing van het 
manteleiwitprofiel  gevonden bij de afwezigheid van het CotA eiwit. 

Natte hitteresistentie van sporen is ontwikkeld in de latere stadia van 
sporevorming  en tijdens de verdere rijping van de vrijgekomen sporen. Tijdens die 
rijping is de efficiëntie van de tryptische digestie van de eiwitten in de sporemantel 
gevolgd gedurende 10 dagen. Dit is gedaan met behulp van onze gel-vrije methode 
gecombineerd met kwantitatieve LC-FT-ICR-MS/MS analyses van de tryptische peptiden 
met de tryptische peptiden van de 15N metabool gelabelde volwassen sporen als 
kwantificeer-referentie. De resultaten, gepresenteerd en besproken in Hoofdstuk 5, laten 
zien dat tijdens het sporerijpingsproces verlies optreedt van de digestie-efficiëntie voor de  
buitenste mantellaag en korst eiwitten. Dit efficiëntieverlies is gesynchroniseerd met de 
toename in hitteresistentie. Dit verband impliceert dat het rijpingsproces van de sporen 
gepaard gaat met het vormen van chemische cross-links tussen de eiwitten in de buitenste 
mantel- en korstlaag. Voor eiwitten in de diepere coatlagen blijft de digestie efficiëntie 
ongewijzigd . Het blijkt dat de efficiëntie van de digestie van sporencoat eiwitten is 
gekoppeld aan hun locatie binnen de mantel- en korstlagen. Een mogelijk verband tussen 
de rijping van sporen en de heterogeniteit in het tempo van ontkieming van de sporen is 
ook bestudeerd met behulp van een single-spore live imaging microscopie techniek. 
Analyse van bacteriële proteomen van de buitenlagen van sporen vraagt om functionele 
karakterisering van de nieuw geïdentificeerde vermeende sporemanteleiwitten. Hoewel 
een paar van deze eiwitten al zijn gebruikt voor biotechnologische toepassingen, blijven 
de duurzaamheid en het vermogen van de sporen te ontkomen aan het immuun systeem, 
bedreigingen voor voedselveiligheid en medische behandelingen.  

Hoofdstuk 6 bespreekt de specifieke moleculaire eigenschappen van 
sporeoppervlakte-eiwitten, die kunnen worden gebruikt als targets voor de ontwikkeling 
van betrouwbare sporen detectie en verwijderingssystemen. Met behulp van 
bioinformatisch software programma’s is voor deze eiwitten de rol van specifieke 
aminozuurdistributies, molecuulmassa’s, pI en GRAVY hydrophobiciteitsdistributies in 
kaart gebracht met betrekking tot  de hechting van sporen aan oppervlakken. Ten slotte 
zijn met behulp van in silico algoritmen, de bruikbaarheid van de peptidesequenties van 
de geïdentificeerde eiwitten onderzocht waar het,  het ontwikkelen van geneesmiddelen 
tegen resistente pathogenen betreft. 
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Studies beschreven in dit proefschrift laten zien dat kwantitatieve analyses van 
geidentificeerde eiwitten die betrokken zijn bij de rijping van sporen hebben bijgedragen 
aan nieuwe inzichten met betrekking tot de functies van deze eiwitten en de vorming van 
intermoleculaire eiwit cross-links. Vervolgonderzoek is nodig om meer gedetailleerde 
moleculaire informatie te verkrijgen over de tijdopgeloste koppeling tussen de sporulatie 
van bacteriën, de assemblage van manteleiwitten, de vorming van cross-links tussen 
sporemanteleiwitten, en de kiemingsefficiëntie van sporen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


