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Chapter 6 

Summary and concluding remarks 

Nederlandse samenvatting 
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SUMMARY AND CONCLUDING REMARKS 

Lactic acid bacteria are widely used in the food and feed industry for the 
production of dairy products, fermented vegetables and meat, and silage. 
Fermentation of sugars by lactic acid bacteria results in the formation of 
typical taste and flavour compounds, bu t also compounds are produced 
that can interfere with the growth of other, food spoilage or pathogenic 
microorganisms. More insight in the regulation of the fermentation 
pathways of lactic acid bacteria may help to construct strains that are 
better adapted to their environment and /o r produce other flavour 
compounds. The use of improved strains would result in more control of the 
fermentation processes and in better and more tasty products. 

Two pathways for the degradation of sugars are known in lactobacilli: 
the Embden-Meyerhoff-Parnas (EMP) pathway and the phosphoketolase 
pathway (PKP). Fermentation of sugars via the first pathway under 
anaerobic conditions in the presence of excess substrate results in lactate 
as the main end-product, whereas fermentation via the PKP leads to the 
formation of equimolar amounts of carbon dioxide, lactate and 
ethanol /aceta te . The central enzyme of the PKP is xylulose 5-phosphate 
phosphoketolase (XpkA), which catalyses the conversion of xylulose 5-
phosphate and inorganic phosphate into glyceraldehyde 3-phosphate and 
acetyl-phosphate. Pentoses, like xylose, arabinose and ribose, bu t also 
gluconate are degraded via the PKP in lactic acid bacteria, after being 
converted into xylulose 5-phosphate by their appropriate enzymes. 

The genus Lactobacillus is divided in three subgroups on the basis of the 
fermentation properties of the bacteria. The obligate homofermentative 
lactobacilli ferment hexoses like glucose only via the EMP pathway, whereas 
obligate heterofermentative lactobacilli use the PKP. In the third group, the 
facultative heterofermentative lactobacilli, glucose is degraded via the EMP 
pathway, but these bacteria are also able to utilize pentoses by an inducible 
XpkA. 

In this thesis the PKP in the facultative heterofermentative Lactobacillus 
pentosus was studied. XpkA activity was first detected in 1956 in L. 
pentosus and since then in several other heterofermentative lactic acid 
bacteria. However, in spite of the central role of XpkA and the PKP in sugar 
metabolism in many lactic acid bacteria species, no sequence information 
was available for any XpkA, nor was the regulation of phosphoketolase 
synthesis studied. 

The first report of the purification to homogeneity of L. pentosus XpkA 
is presented in Chapter 2 of this thesis, as well as the isolation and 
characterization of the encoding gene, xpkA, from L. pentosus MD363. The 
deduced amino acid sequence revealed that XpkA is a protein of 788 amino 
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acids with a calculated mass of 88705 Da, which corresponds to the 
estimated size of 90 kDa of the purified protein as it was determined on the 
basis of SDS-PAGE gels. In order to prove that this protein indeed catalysed 
XpkA activity, xpkA was expressed in Escherichia colt In E. coll which does 
not contain XpkA activity from itself, XpkA activity was observed, as well as 
the synthesis of a 90 kDa protein that specifically reacted with antibodies 
that were raised against purified XpkA upon induction of expression of the 
gene. These results indicated that xpkA indeed encodes a protein with XpkA 
activity. An xpkA knock-out mutan t of L. pentosus was constructed, which 
had lost XpkA activity. It was not able any longer to grow on energy sources 
that are fermented via the PKP (gluconate and pentoses, like arabinose, 
xylose and ribose). The absence of XpkA activity in this mutan t again 
indicated that xpkA encodes XpkA and also showed that this activity is 
essential for the fermentation of sugars via the PKP. 

It was shown that XpkA activity was induced in L. pentosus after growth 
on energy sources that are fermented via the PKP. Synthesis of XpkA was 
repressed by glucose mediated by the catabolite control protein A (CcpA), 
the protein that is believed to play a central role in catabolite repression 
(CR) in low GC Gram-positive bacteria. Glucose repression was relieved in 
a ccpA knock-out mutant of L. pentosus and also in a mutan t that was 
defective in the mannose PTS, which is the main transporter of glucose in 
L. pentosus. It is speculated that the absence of glucose transport via the 
mannose PTS might result in an increased amount of HPr phosphorylated 
at His 15. This would lead to a relief of CR, since phosphorylation on His 15 
in HPr prevents the interaction of HPr with CcpA that is necessary for the 
exertion of CR. 

Several genes from different organisms encoding (putative) proteins with 
high similarity to XpkA were found with a BLAST search of the deduced 
amino acid sequence of XpkA. The similarities between these proteins and 
XpkA vary from 39 % identical residues for Schizosaccharomyces pombe to 
60% identical residues for Clostridium acetobutylicum. In none of these 
organisms the presence XpkA activity has been reported. It would be 
worthwhile to investigate whether XpkA activity is present in these 
organisms and whether this protein plays a role in sugar metabolism. 

XpkA requires thiamin pyrophosphate (TPP) as a cofactor for its catalytic 
activity. The crystal s tructure has been resolved of several other TPP-
requiring enzymes, like transketolase, pyruvate decarboxylase and pyruvate 
oxidase. Comparison of these crystal s tructures revealed a common three-
dimensional binding fold for TPP, in which TPP is bound in a cleft between 
two domains. Most of the residues that are involved in the correct binding 
of the cofactor TPP and that are conserved in transketolase, pyruvate 
decarboxylase and pyruvate oxidase, are also conserved in XpkA. On the 
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basis of these results, a similar TPP binding fold for XpkA is assumed which 
implicates that XpkA is active as a dimer. 

Another enzyme that plays an important role in sugar metabolism via 
the PKP in lactic acid bacteria, acetate kinase, was also investigated in this 
thesis. Acetate kinase catalyses the conversion of acetyl-phosphate into 
acetate, during which one ATP is formed. In Chapter 3, the cloning and 
sequencing of the gene encoding acetate kinase, ackA, from L. pentosus 
MD363 is reported. The deduced amino acid sequence of ackA showed high 
similarity to acetate kinases from other organisms. The highest similarity 
was observed with the proteins encoded by the ackA gene (64% identical 
residues) and ackB (71% identical residues) from Lactobacillus saket A 
putative terminator sequence downstream of ackA from L. pentosus 
suggested that the gene is transcribed as a monocistronic mRNA, which 
was confirmed in a Northern blot experiment. 

Strongly elevated acetate kinase activity in an E. coli acetate kinase 
deletion mutan t in which ackA from L. pentosus was expressed, indicated 
that this gene indeed encodes a functional acetate kinase. An ackA knock
out mutant of L. pentosus was constructed, in which acetate kinase activity 
was absent. It was shown that the mu tan t was unable to grow on sugars 
which are fermented via the PKP. Growth on glucose and fructose appeared 
to be normal. The absence of growth on pentoses and gluconate could be 
explained by the accumulation of acetyl-phosphate in the mutan t as a 
result of the inactivated acetate kinase. Further metabolism of acetyl-
phosphate into ethanol does not occur, since it leads to the net production 
of NAD+ molecules and in an imbalance in the production and consumption 
of reduction equivalents. 

Acetate kinase activity assays in the wild type strain of L. pentosus 
showed that acetate kinase activity is comparable after growth on fructose, 
gluconate, ribose, xylose or arabinose, yet a four-fold lower activity was 
observed after cultivation on glucose. In a ccpA knock-out mutan t of L. 
pentosus, repression of acetate kinase activity was relieved after growth on 
glucose, suggesting the involvement of CR mediated by CcpA. CR on acetate 
kinase activity by glucose was also relieved in a mannose PTS mutan t of L. 
pentosus. 

As described above, lactobacilli are often divided in three groups on the 
basis of their fermentation capacities. In Chapter 4, it was investigated 
whether this division correlates with the presence or absence of (an 
inducible) XpkA. For this purpose, several Lactobacillus strains from the 
obligate homo-, obligate hetero- and facultative heterofermentative group 
were analysed for the presence of XpkA activity. In general, the XpkA 
activity correlated with the division of a certain strain in one of the groups. 
XpkA activity was detected in cell-free extracts of obligate 
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heterofermentative lactobacilli cultivated on glucose or ribose, and in cell-
free extracts of facultative heterofermentative lactobacilli cultivated on 
ribose, bu t not in extracts of obligate homofermentative lactobacilli. It thus 
seemed that the XpkA enzyme is constitutively synthesized in obligate 
heterofermentative lactobacilli, whereas the synthesis of the enzyme is 
inducible in the facultative heterofermentative bacteria. The XpkA activity 
correlated with the presence of a protein of 90 kDa in the cell-free extracts. 
Western blot analysis of the proteins in the same extracts showed that a 
protein of 90 kDa reacted specifically with antibodies raised against XpkA 
from L. pentosus MD363, however, the efficiency of this reaction was 
different in different strains. Since the protein that reacted with the 
antibodies was of the size of XpkA from L. pentosus, it was concluded that 
this protein was XpkA. The difference in reaction efficiency of the protein 
with the antibodies might be explained by differences in amino acid 
sequence between XpkAs from the different Lactobacillus species. 

However, results that do not fit with the conclusions above described 
were obtained with two s t ra ins that were characterized as obligate 
heterofermentative lactobacilli, L. brevis LBR1 and L. reuteri DSM200167. 
The XpkA measurements in L. brevis LBR1 show a facultative 
heterofermentative profile, e.g. XpkA activity was only detected after growth 
on ribose, whereas it was absent after growth on glucose. This might imply 
that a strict division of Lactobacillus species into the three subgroups is not 
possible. In the obligate heterofermentative L. reuteriDSM20016', no XpkA 
activities were detected, while a 90 kDa protein was synthesized. It might 
be that the absence of XpkA activity is the result of an unstable protein, 
which was inactivated during preparation of the cell-free extracts. On the 
other hand, these results may also suggest that in L. reuteri another, 
unknown pathway for fermentation of ribose is used. 

It was shown that a gene similar to xpkA from L. pentosus was present 
in the facultative and obligate heterofermentative Lactobacillus species by 
performing a Southern blot analysis with chromosomal DNAs. This 
experiment also revealed that in three L. pentosus strains and in the closely 
related strain Lactobacillus plantarum 80, a second gene similar to xpkA is 
probably located on the chromosome. The function of this second gene is 
unclear: the xpkA knock-out mutan t of L. pentosus lacked XpkA activity 
and was unable to grow on pentoses and gluconate. These results 
suggested that another gene encoding XpkA activity is not expressed under 
the tested conditions. It is interesting to investigate whether or not this 
second gene also encodes XpkA-activity and under which conditions it 
might play a role. 

In the last chapter of this thesis, Chapter 5, the possible role of the 
protein encoded by slr0453 from the cyanobacterium Synechocystis sp. was 
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investigated. As described in chapter 2, a gene encoding a protein with high 
similarity to XpkA from L. pentosus was found in several organisms. 
Amongst these genes was slr0453 from Synechocystis, which codes for a 
hypothetical protein with a calculated molecular mass of 92447 Da, with 
48% identical and 64% conserved residues compared to the deduced amino 
acid sequence of XpkA from L. pentosus. The high similarity, together with 
the report that in another cyanobacterium heterolactic fermentation of 
glucose occurred, suggested that this gene might also encode a 
phosphoketolase. However, no XpkA activities could be detected in cell-free 
extracts of Synechocystis, although a protein that reacted with antibodies 
against XpkA from L. pentosus was synthesized under photomixotrophic 
and photoheterotrophic growth. The gene was expressed in E. coli yet again 
phosphoketolase activity could not be measured. In spite of the fact that 
technical problems leading to the absence of phosphoketolase activity 
cannot be excluded, the results suggest that slr0453 may not encode a 
phosphoketolase. 

General conclusion - Although the existence of the PKP in lactic acid 
bacteria has been known for a long time, the enzymes of this pathway had 
only been poorly studied. This thesis describes for the first time the 
purification of the central enzyme of this pathway, XpkA, and the 
characterization of the encoding gene of the lactic acid bacterium L. 
pentosus. Also, the gene encoding a second enzyme of the PKP, acetate 
kinase, was characterized. The regulation of the synthesis of both enzymes 
was studied as well. The research presented in this thesis may be the 
beginning of an intensive study on the function and regulation of the PKP 
in lactic acid bacteria. Finally, detailed knowledge about metabolism may 
prove to be useful for the construction of industrial strains in which 
metabolic fluxes are redirected to desired end-products. 
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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Melkzuurbacteriën worden veelvuldig gebruikt in de voedingsmiddelen- en 
veevoederindustrie voor het bereiden van zuivelproducten, gefermenteerde 
groenten en vlees, en voor de productie van veevoeder. Fermentatie van 
suikers door melkzuurbacteriën resulteert in de vorming van geur- en 
smaakstoffen, maar ook worden er verbindingen gevormd die de groei van 
andere, voedselbedervende of pathogène micro-organismen remmen. Meer 
inzicht in de regulatie van de fermentatieroutes in melkzuurbacteriën kan 
een bijdrage leveren aan de constructie van s tammen die beter zijn 
aangepast aan h u n leefomgeving en/of andere geur- en smaakstoffen 
produceren. Het gebruik van deze verbeterde s tammen zou dan leiden tot 
meer controle in de fermentatieprocessen en tot betere en smaakvollere 
producten. 

In lactobacillen zijn twee suikerafbraakroutes bekend: de Embden-
Meyerhoff-Parnas- (EMP-) route en de fosfoketolase- (PKP-) route. De 
afbraak van suikers langs de eerste route leidt, onder anaërobe 
omstandigheden in de aanwezigheid van een overmaat aan substraat , tot 
lactaat als het belangrijkste eindproduct, terwijl de fermentatie van suikers 
langs de PKP-route resulteert in de vorming van equimolaire hoeveelheden 
koolstofdioxide, lactaat en ethanol/acetaat . Het centrale enzym van de PKP-
route is xylulose-5-fosfaat fosfoketolase (XpkA), die de omzetting van 
xylulose-5-fosfaat en anorganisch fosfaat in glyceraldehyde-3-fosfaat en 
acetylfosfaat katalyseert. Pentoses, zoals xylose, arabinose en ribose, alsook 
gluconaat worden in melkzuurbacteriën afgebroken langs de PKP-route, 
nadat ze door de geschikte enzymen zijn omgezet in xylulose-5-fosfaat. 

De soort Lactobacillus is op grond van de fermentatie-eigenschappen van 
de bacteriën onderverdeeld in drie subgroepen. De obligaat 
homofermentatieve lactobacillen vergisten hexoses als glucose alleen via de 
EMP-route, terwijl de obligaat heterofermentative lactobacillen de PKP-route 
gebruiken. In de derde groep, die van de facultatief heterofermentative 
lactobacillen, wordt glucose afgebroken via de EMP-route, maar de 
bacteriën kunnen ook groeien op pentoses door het bezit van een 
induceerbare XpkA. 

In dit proefschrift is de PKP-route in de facultatief heterofermentatieve 
Lactobacillus pentosus bestudeerd. XpkA-activitieit werd voor het eerst 
aangetoond in L. pentosus in 1956, en sindsdien ook in verschillende 
andere heterofermentatieve melkzuurbacteriën. Ondanks de centrale rol die 
XpkA en de PKP-route spelen in het suikermetabolisme in veel 
melkzuurbacteriën, was er echter geen sequentie-informatie bekend van 
XpkA, noch was de regulatie van het eiwit bestudeerd. 
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Het eerste verslag van de volledige zuivering van XpkA uit L. pentosus 
wordt beschreven in Hoofdstuk 2, alsmede de isolatie en karakterisering 
van het coderende gen, xpkA, van L. pentosus MD363. De afgeleide 
aminozuurvolgorde liet zien dat XpkA bestaat uit 788 aminozuren en dat 
het eiwit een berekende massa heeft van 88705 Da, wat overeenkomt met 
de geschatte grootte van 90 kDa van het gezuiverde eiwit op basis van de 
resultaten van SDS-PAGE gels. Om te bewijzen dat het eiwit inderdaad 
XpkA-activiteit bezit, werd xpkA tot expressie gebracht in Escherichia colt 
Na inductie van het gen in E. coli, die van nature geen XpkA-activiteit bezit, 
werd XpkA-activiteit waargenomen, alsook de synthese van een 90 kDa 
eiwit dat specifiek reageerde met antilichamen die waren opgewekt tegen 
XpkA. Deze resultaten wijzen erop dat xpkA inderdaad codeert voor een 
eiwit met XpkA-activiteit. Er werd ook een xpkA-deletiemutant gemaakt van 
L. pentosus. Deze mutan t bezat geen XpkA-activiteit en was niet meer in 
staat om te groeien op energiebronnen die via de PKP-route worden 
afgebroken (gluconaat en pentoses, zoals xylose, arabinose en ribose). De 
afwezigheid van XpkA-activiteit in deze mutan t is een extra aanwijzing dat 
xpkA codeert voor XpkA en laat ook zien dat deze activiteit essentieel is voor 
fermentatie van suikers via de PKP-route. 

XpkA-activiteit werd geïnduceerd in L. pentosus tijdens groei op 
energiebronnen die via de PKP-route worden afgebroken. XpkA-synthese 
werd onderdrukt door glucoserepressie door middel van CcpA (catabolite 
control protein A), het eiwit waarvan gedacht wordt dat het een centrale rol 
speelt in katabolietrepressie in Gram-positieve bacteriën met een laag GC-
gehalte. Glucoserepressie was verminderd in een ccpA-deletiemutant van 
L. pentosus en ook in een mutan t met een inactief mannose-PTS, dat de 
belangrijkste transporter is van glucose in L. pentosus. De afwezigheid van 
glucosetransport door de mannose-PTS zou kunnen leiden tot een 
verhoogde hoeveelheid His 15-gefosforyleerd HPr. Dit zou resulteren in een 
verminderde katabolietrepressie, aangezien fosforylatie op His 15 van HPr 
verhindert dat HPr een voor katabolietrepressie noodzakelijke interactie 
aangaat met CcpA. 

In de database (via BLAST) werd met de aminozuurvolgorde van XpkA 
een aantal genen uit verschillende organismen gevonden, dat codeert voor 
(hypothetische) eiwitten met een grote gelijkenis met XpkA. De gelijkenis 
tussen deze eiwitten en XpkA varieert van 39% identieke residuen voor 
Schizosaccharomyces pomhe tot 60% identieke residuen voor Clostridium 
acetobutylicum. Er is geen publicatie bekend die meldt dat in één van deze 
organismen XpkA-activiteit is aangetoond. Het is de moeite waard om te 
onderzoeken of in deze organismen XpkA-activiteit aanwezig is en of dit 
eiwit een rol speelt in suikermetabolisme. 
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XpkA heeft thiamine pyrofosfaat (TPP) nodig als cofactor om catalytisch 
actief te zijn. De kristalstructuur van verscheidene andere enzymen die TPP 
als cofactor gebruiken, zoals transketolase, pyruvaat decarboxylase en 
pyruvaat oxidase, is opgelost. De vergelijking van deze kristalstructuren 
(met elkaar) liet zien dat er een algemene driedimensionale s t ruc tuur 
bestaat waarin TPP in het eiwit gebonden is. Hierbij is TPP gebonden in een 
kloof tussen twee domeinen. De meeste van de residuen die betrokken zijn 
bij de correcte vouwing rond de cofactor TPP en die geconserveerd zijn in 
transketolase, pyruvaat decarboxylase en pyruvaat oxidase, zijn ook 
geconserveerd in XpkA. Op basis van deze resultaten wordt aangenomen 
dan XpkA een zelfde TPP-bindings s t ructuur heeft, wat impliceert dat XpkA 
actief is als dimeer. 

In dit proefschrift is ook een ander enzym dat een belangrijke rol speelt 
in het suikermetabolisme via de PKP in melkzuurbacteriën, acetaatkinase, 
onderzocht. Acetaatkinase katalyseert de omzetting van acetylfosfaat in 
acetaat, waarbij een ATP gevormd wordt. In Hoofdstuk 3 wordt de klonering 
en het sequencen van het gen dat codeert voor acetaat kinase, xpkA, uit L. 
pentosus MD363 beschreven.De afgeleide aminozuurvolgorde van ackA 
vertoont grote gelijkenis met acetaat kinases uit andere organismen. De 
grootste gelijkenis werd gevonden met de eiwitten die gecodeerd worden 
door ackA (64 % identieke residuen) en ackB (71% identieke residuen) uit 
Lactobacillus sakel Een mogelijke terminator s tructuur stroomafwaarts van 
ackA van L. pentosus suggereert dat het gen wordt afgeschreven als 
monocistronisch mRNA, wat bevestigd werd in een Northern blot-
experiment. 

Een sterk verhoogde acetaatkinase-activiteit in een E. coli acetaatkinase -
deletiestam waarin ackA uit L. pentosus tot expressie was gebracht, is een 
aanwijzing dat het gen inderdaad codeert voor een functionele 
acetaatkinase. Een acetaatkinase-deletiemutant van L. pentosus bezat geen 
acetaatkinase-activiteit meer. De mutan t kon niet meer groeien op suikers 
die via de PKP worden afgebroken. De groei op glucose en fructose bleek 
normaal te zijn. De afwezigheid van groei op pentoses en gluconaat kan 
verklaard worden doordat acetylfosfaat zich ophoopt in de mutant als een 
gevolg van de inactivatie van acetaatkinase. Het metabolisme verder dan 
acetylfosfaat vindt niet plaats, aangezien dat zou leiden tot een 
nettoproductie van NAD+-moleculen en in een onbalans in productie en 
consumptie van reductie-equivalenten. 

Acetaatkinase-activiteitsassays in de wilde type-stam van L. pentosus 
lieten zien dat de acetaatkinase-activiteit vergelijkbaar is tijdens groei op 
fructose, gluconaat, ribose, xylose of arabonise, terwijl een vier keer lagere 
activiteit gemeten werd tijdens groei op glucose. In een ccpA-deletiestam 
van L. pentosus is de repressie op acetaatkinase-activiteit tijdens groei op 
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glucose verminderd, wat suggereert dat katabolietrepressie door middel van 
CcpA een rol speelt. Katabolietrepressie door glucose was ook verminderd 
in een mannose-PTS mutan t van L. pentosus. 

Zoals hierboven al beschreven is, worden lactobacillen vaak verdeeld in 
drie groepen op basis van h u n fermentatiecapaciteiten. In Hoofdstuk 4 werd 
onderzocht of deze verdeling correleert met het wel of niet voorkomen van 
(een induceerbaar) XpkA. Daarom werden verschillende Lactobacillus 
stammen uit de obligaat homo-, obligaat hetero- en facultatief 
heterofermentatieve groep geanalyseerd op XpkA-activiteit. In de meeste 
gevallen correleerde de XpkA-activiteit met de indeling van een bepaalde 
stam in een van de drie groepen. XpkA-activiteit werd aangetoond in celvrije 
extracten van de obligaat heterofermentatieve lactobacillen tijdens groei op 
glucose en ribose en in celvrije extracten van facultatief heterofermentatieve 
lactobacillen tijdens groei op ribose, maar niet in celvrije extracten van 
obligaat homofermentatieve bacteriën. Het lijkt erop dat XpkA constitutief 
wordt gesynthetiseerd in obligaat heterofermentatieve lactobacillen, terwijl 
de synthese van het enzym geïnduceerd wordt in facultatief 
heterofermentatieve bacteriën. De XpkA-activiteit correleerde met de 
aanwezigheid van een 90 kDa eiwit in de celvrije extracten. Een Western 
blot-analyse van de eiwitten in dezelfde extracten liet zien dat een eiwit van 
90 kDa specifiek met de antilichamen tegen XpkA uit L. pentosus reageerde. 
De efficiëntie van deze reactie was echter verschillend in de verschillende 
stammen. Aangezien het eiwit dat met het antilichaam reageerde dezelfde 
grootte heeft als XpkA uit L. pentosus, werd er geconcludeerd dat dit eiwit 
XpkA was. Het verschil in efficiëntie in antilichaamreactie kan verklaard 
worden door verschillen in de aminozuurvolgorde tussen XpkA-eiwitten uit 
de verschillende LacfobaciUus-stammen. 

De resultaten die gevonden zijn met twee Lactobaciüus-stammen pasten 
echter niet met de hierboven beschreven conclusies. Beide stammen, L. 
brevis LBR1 en L. reuteri DSM200161, zijn gekarakteriseerd als obligaat 
heterofermentatieve lactobacillen. De XpkA-metingen in L. brevis 
LBR1 onthullen een facultatief heterofermentatief profiel: XpkA-activiteit 
werd alleen gemeten tijdens groei op ribose, terwijl het afwezig was tijdens 
groei op glucose. Dit resultaat zou kunnen impliceren dat een strikte 
scheiding van de Lactobacillus soorten in drie groepen niet mogelijk is. In 
de obligaat heterofermentatieve L. reuteri DSM200161 werd geen XpkA-
activiteit gemeten, terwijl een eiwit van 90 kDa wel werd gesynthetiseerd. 
De afwezigheid zou het gevolg kunnen zijn van een instabiel eiwit, dat 
tijdens het maken van celvrije extracten geïnactiveerd is. Aan de andere 
kant zouden de resultaten kunnen wijzen op het bestaan van een andere, 
nog onbekende route voor de fermentatie van ribose in dit organisme. 
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Een gen dat lijkt op xpkA uit L. pentosus werd aangetoond in de 
facultatief en obligaat heterofermentatieve Lactobacillus soorten door middel 
van een Southern blot experiment met chromosomaal DNA. Dit experiment 
liet ook zien dat in drie L. pentosus s tammen en in de gerelateerde stam L. 
plantarumSO waarschijnlijk een tweede gen met gelijkenis met xpkA op het 
chromosoom ligt. De functie van dit tweede gen is onduidelijk: de xpkA 
deletiemutant van L. pentosus had geen XpkA-activiteit en kon niet groeien 
op pentoses en gluconaat. Deze resultaten suggereerden dat een eventueel 
ander gen dat codeert voor XpkA-activiteit niet tot expressie komt onder de 
gemeten condities. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of dit tweede 
gen ook codeert voor XpkA-activiteit en onder welke omstandigheden het 
een rol speelt. 

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, Hoofdstuk 5. werd de 
mogelijke rol van het eiwit dat gecodeerd wordt door slr0453 uit de 
cyaanbacterie Synechocystis sp. bestudeerd. Zoals beschreven in hoofdstuk 
2 waren er genen die coderen voor eiwitten met grote gelijkenis met XpkA 
uit L. pentosus gevonden in verscheidene organismen. Tussen deze genen 
was slr0453 uit Synechocystis, dat codeert voor een hypothetisch eiwit met 
een berekend molecuulgewicht van 92447 Da, dat 48% identieke en 64% 
geconserveerde residuen bezit vergeleken met XpkA uit L. pentosus. De 
grote gelijkenis en het feit dat in een andere cyaanbacterie glucose via 
heterolactische fermentatie wordt verbruikt, suggereerde dat dit gen zou 
kunnen coderen voor een fosfoketolase. Het was echter niet mogelijk XpkA-
activiteit te meten in celvrije extracten van Synechocystis, hoewel er tijdens 
fotomixotrofe en fotohetrotrofe groei wel een eiwit gesynthetiseerd werd dat 
reageerde met antilichamen tegen XpkA. Het gen werd tot expressie 
gebracht in E. coli maar ook toen kon geen fosfoketolase-activiteit gemeten 
worden. Hoewel het niet kan worden uitgesloten dat technische problemen 
hebben geleid tot de afwezigheid van fosfoketolase-activiteit, wijzen de 
resultaten er op dat slr0453 wellicht toch niet een fosfoketolase codeert. 

Algemene conclusie - Hoewel het bestaan van de PKP-route in 
melkzuurbacteriën al lang bekend was, zijn de enzymen van die route 
slechts amper bestudeerd. In dit proefschrift wordt voor de eerste keer de 
volledige zuivering van het centrale enzym uit deze route, XpkA, 
beschreven, alsmede de karakterisering van het coderende gen uit de 
melkzuurbacterie L. pentosus. Ook werd het gen dat codeert voor een 
tweede enzym van de PKP-route, acetaat kinase, gekarakteriseerd. De 
regulatie van eiwitsynthese van beide enzymen werd ook bestudeerd. Het 
onderzoek dat in dit proefschrift werd gepresenteerd kan het begin zijn van 
een intensieve studie naar de functie en regulatie van de PKP-route in 
melkzuurbacteriën. Uiteindelijk zou gedetailleerde kennis van het 
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metabolisme nuttig kunnen zijn bij de constructie van industriële stammen, 
waarin de metabole fluxen zijn omgelegd naar de verlangde eindproducten. 


