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De fosfoketolase-route in 
Lactobacillus pentosus 

een samenvatting voor niet biologen 



VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Acetaatkinase: enzym van de fosfoketolase-route. Verandert het twee-bouwstenenbrok 

dat vrijkomt door fosfoketolase in acetaat (azijnzuur). Bij deze omzetting wint de bacterie 

energie. 

DNA: in het DNA ligt de genetische informatie van organismen opgeslagen. DNA 

bestaat uit genen, maar ook uit stukken regel-DNA. De informatie in het DNA bepaalt 

welke enzymen een organisme kan aanmaken en onder welke omstandigheden die 

enzymen gemaakt worden. 

Embden-Meiierhoff-Parnas route (EMP-route): afbraakroute voor hexose-suikers in 

bacteriën. 

Enzym: een natuurlijke katalysator, die helpt om allerlei chemische processen in de 

natuur te versnellen. Deze processen zouden heel erg langzaam verlopen zonder de hulp 

van enzymen. De enzymen worden zelf niet verbruikt en gaan dus erg lang mee. Elk 

enzym kan vaak maar één reactie versnellen. 

Fosfoketolase: belangrijkste enzym van de fosfoketolase-route. Breekt pentose-suikers in 

een deel dat uit twee bouwstenen bestaat, en een deel dat uit drie bouwstenen bestaat. 

Fosfoketolase-route: afbraakroute voor suikers in melkzuurbacteriën, waarlangs zowel 

hexose-suikers als pentose-suikers verteerd kunnen worden. 

Gen: stukje DNA dat codeert voor een bepaald enzym. 

Hexose-suiker: een suiker die uit 6 bouwstenen bestaat. 

Katabolietrepressie: voedselvoorkeur. Speelt alleen een rol als een bacterie moet kiezen 

uit meer dan een soort voedsel. De bacterie eet eerst het voedsel op dat hij het snelst kan 

verteren, voordat hij aan het andere eten begint. Binnenin de bacterie zijn de enzymen 

die het 'andere eten' verteren niet aanwezig. 

Lactobacillus penfosus: melkzuurbacterie en hoofdrolspeler in dit proefschrift. 

Pentose-suiker: een suiker die uit 5 bouwstenen bestaat. 



LEKENSAMENVATTING 

MELKZUURBACTERIëN 

Bacteriën komen overal voor en zijn heel kleine organismen die uit een 
enkele cel bestaan. Ze zijn zo klein (1 tot 5 micrometer, een micrometer is 
een duizendste millimeter} dat ze alleen zichtbaar zijn onder de microscoop 
na 1000 keer vergroten. Als bacteriën de juiste voeding krijgen, gaan ze zich 
verdubbelen. Ze worden dus niet groter, maar ze worden meer. Bacteriën 
zijn met het blote oog te zien als ze met heel veel tegelijk zijn. Dat is goed 
zichtbaar in een laboratorium, waarbij een flesje heldere vloeistof troebel is 
geworden als er bacteriën in gegroeid zijn. 

Ondanks h u n geringe grootte, kun je niet om bacteriën heen. Er zijn 
bacteriën die ontstekingen en ziektes veroorzaken, zoals de ontsteking van 
wondjes en keel- en longontstekingen. Door het innemen van antibiotica 
kunnen die ontstekingsreacties geremd worden. Bacteriën moeten niet 
verward worden met virussen, die nog veel kleiner zijn en ook ziektes 
kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld verkoudheid of griep). Virussen kunnen 
niet zonder gastheer leven. Ze gebruiken gastheercellen, bijvoorbeeld die 
van de mens, om zichzelf te kunnen vermeerderen. In het geval van een 
virusziekte heeft het slikken van antibiotica geen zin: antibiotica remmen 
alleen de groei van bacteriën en niet die van virussen. 

Naast de schadelijke bacteriën, zijn er ook veel onschadelijke of 
nuttige bacteriën. In de darmen van ieder mens leven vele soorten bacteriën 
die meehelpen bij het verteren van stoffen die de mens zelf niet of 
nauwelijks kan afbreken. Deze bacteriën zijn onmisbaar om gezond te 
blijven. Ook worden verschillende soorten bacteriën, zoals bijvoorbeeld 
melkzuurbacteriën, gebruikt bij het bereiden van allerlei voedingsmiddelen. 
In de na tuu r kunnen melkzuurbacteriën op allerlei plaatsen gevonden 
worden: ze komen voor in planten, maar er leven ook melkzuurbacteriën in 
het maagdarmkanaal van mensen en dieren. Door melkzuurbacteriën te 
laten groeien in voedingsmiddelen, krijgen deze voedingsmiddelen hun 
bekende smaak, geur en structuur. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het 
maken van yoghurt: door de melkzuurbacteriën wordt de melk zuur en 
krijgt het de smaak en dikkere s t ructuur van yoghurt. Ook remmen 
melkzuurbacteriën de groei van voedselbedervende of schadelijke 
organismen, zoals schimmels en planten. De voedingsmiddelen die met 
behulp van melkzuurbacteriën worden gemaakt zijn heel divers: allerlei 
zuivelproducten zoals kaas en yoghurt, maar ook in de productie van 
zuurkool, worst en wijn spelen deze bacteriën een rol. Dat 
melkzuurbacteriën nuttig zijn bij het bereiden van voedsel, is duizenden 
jaren geleden waarschijnlijk bij toeval ontdekt doordat voedsel dat tijdens 
de opslag eigenlijk bedorven was, toch best lekker bleek te zijn om te eten 
of drinken. Tegenwoordig weet men veel meer over het hoe en waarom van 
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de melkzuurbacteriën, en kan men in de industrie het bereiden van 
levensmiddelen veel beter controleren dan vroeger. 

Men denkt ook dat het innemen van melkzuurbacteriën de gezondheid 
zou bevorderen, doordat ze de werking van het immuunsysteem zouden 
stimuleren. Daarom worden ze aan de drankjes van Yakult en Mona Vifit 
toegevoegd. Kortom, vanwege h u n belang in de voedingsmiddelenindustrie 
wordt er veel onderzoek gedaan aan melkzuurbacteriën. 

HET VERTEREN VAN SUIKERS DOOR MELZUURBACTERIëN 

Tijdens het bereiden van levensmiddelen draait het om het verteren van 
eten. Net als mensen, dieren en planten hebben bacteriën eten nodig om te 
kunnen groeien. Melkzuurbacteriën halen hun voedingsstoffen uit de 
directe omgeving om hen heen; ze drijven in feite in h u n eten. De vertering 
van die voedingstoffen geeft de bacteriën energie en de bouwstoffen die ze 
nodig hebben om te verdubbelen. Tijdens de vertering worden ook 
afvalstoffen gemaakt, die de bacteriën weer uitscheiden in de omgeving om 
hen heen. De afvalstoffen van melkzuurbacteriën zijn precies die stoffen 
waarin de mensen uit de industrie en ook de consument geïnteresseerd 
zijn: dit zijn namelijk de geur- en smaakstoffen. Het belangrijkste en 
bekendste 'afvalproduct' van melkzuurbacteriën wordt lactaat genoemd, 
ofwel melkzuur. Aan dit stofje danken de melkzuurbacteriën h u n naam. 

Eten bij een bacterie begint met het verplaatsen van de voedingstoffen 
vanuit leefomgeving in de cel, ook wel ' transport ' of 'opname' genoemd. 
Binnenin de bacterie worden die stoffen in een aantal stappen in kleinere 
brokjes afgebroken. Dit gebeurt door zogenoemde enzymen: de vertering zou 
zonder de hulp van enzymen maar heel langzaam plaatsvinden. Daarom 
helpen enzymen de na tuur een handje. Enzymen zijn een soort 
katalysatoren die ervoor zorgen dat de afbraak van voedingsstoffen versneld 
wordt, zonder dat ze zelf kapotgaan. Ze gaan dus erg lang mee (en dat is 
precies de kracht van het enzym). Een andere belangrijke eigenschap van 
enzymen is dat ze heel specifiek zijn voor een reactie: elk enzym kan maar 
één reactie versnellen. 

In dit proefschrift gaat het om het verteren van suikers door 
melkzuurbacteriën. Er zijn een heleboel verschillende soorten suikers in de 
natuur . Veel mensen kennen bijvoorbeeld kristalsuiker en druivensuiker. 
Maar er zijn er veel meer. Voor dit proefschrift waren twee groepen suikers 
belangrijk: suikers die uit 6 bouwstenen bestaan en suikers die maar 5 
bouwstenen hebben. De suikers uit de eerste groep worden ook wel 'hexose-
suikers' genoemd, naar het Griekse woord voor zes (e§), terwijl suikers uit 
de tweede groep 'pentose-suikers' worden genoemd, naar het Griekse woord 
voor vijf (névxe). 
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Embden-Meijerhoff-Parnas Fosfoketolase-
route route 

Figuur A. Schematische tekening van de twee suikerafbraakroutes in 

melkzuurbacter iën, de Embden-Mei jerhoff -Parnas route en de fosfoketolase-route. De 

pijltjes geven het verplaatsen van de suiker van de omgeving in de cel en de daaropvolgende 

afbraakstappen weer. De gestippelde pijltjes geven aan dat meerdere enzymen betrokken zijn 

bij de omzettingen. De ovalen met FK en AK erin laten zien op welke plaats de enzymen 

fosfoketolase en acetaatkinase actief zijn. 

In figuur A is een schema getekend om de afbraak van suikers in 
melkzuurbacteriën te verduidelijken. Hexose-suikers kunnen op twee 
manieren verteerd worden: via een route die de 'Embden-Meijerhoff-
Parnas'-route genoemd wordt, naar de ontdekkers, of via de fosfoketolase-
route. In de eerste route, wordt de hexose-suiker door de werking van 
achtereenvolgende enzymen in twee brokken gesplitst die beide uit drie 
bouwstenen bestaan. De chemische s t ructuur van die brokken wordt in een 
paar stappen nog een beetje veranderd waarbij de bacterie energie kan 
winnen. Het eindproduct van de chemische veranderingen is lactaat 
(melkzuur). 

Via de fosfoketolase-route wordt er eerst een bouwsteen van de 
hexose-suiker afgehaald, waarna het belangrijkste enzym van de route, 
fosfoketolase genaamd, de overgebleven suiker in een deel van drie en een 
deel van twee bouwstenen opsplitst. De eerste ondergaat dezelfde 
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chemische veranderingen als bij de Embden-Meijerhoff-Parnas-route en 
wordt melkzuur. Het deel dat uit twee bouwstenen bestaat, wordt in één 
stap veranderd door het enzym dat 'acetaatkinase' wordt genoemd. Ook bij 
deze stap krijgt de bacterie extra energie. Dit eindproduct heet acetaat of 
azijnzuur. De enkele bouwsteen uit de eerste stap is ook bekend als de 
bubbels in frisdrank: koolzuur. Sommige melkzuurbacteriën kunnen naast 
hexose-suikers ook pentose-suikers afbreken. Dit gebeurt altijd via de 
fosfoketolase-route (zie figuur). 

Op basis van h u n manier van suikers afbreken, kunnen 
melkzuurbacteriën in drie groepen worden ingedeeld. De eerste groep heeft 
alleen de enzymen van de Embden-Meijerhoff-Parnas-route (EMP-route), en 
kunnen de fosfoketolase-route niet gebruiken. Zij kunnen daarom ook geen 
pentose-suikers verteren. De tweede groep gebruikt de fosfoketolase-route 
voor het verteren van hexose-suikers, en zij kunnen juist wel pentose-
suikers afbreken. De derde groep bacteriën gebruikt de EMP- route om 
hexose-suikers te verteren, maar heeft ook de enzymen van de 
fosfoketolase-route. Die laatste gebruiken ze alleen voor de afbraak van 
pentose-suikers. 

D E F O S F O K E T O L A S E - R O U T E I N LACTOBACILLUS PENTOSUS 

Het onderzoek dat beschreven staat in dit proefschrift is uitgevoerd met de 
melkzuurbacterie Lactobacillus pentosus. Zoals gebruikelijk is in de biologie, 
wordt de officiële naam van een organisme (bacteriën, maar ook van 
planten en dieren) cursief geschreven. De officiële naam is vaak afgeleid uit 
het Grieks of Latijn. Lactobacillus is de naam van de familie waartoe deze 
bacterie behoort. Lacto is afgeleid van lactaat, de wetenschappelijke naam 
voor melkzuur; bacillus verwijst naar de vorm van de bacterie zoals je die 
kan zien onder de microscoop, namelijk een klein staafje. De naam 
pentosus geeft aan dat deze bacterie pentose-suikers kan afbreken. Van 
nature komt deze bacteriestam voor in planten. In deze bacterie hebben we 
de enzymen fosfoketolase en acetaatkinase onderzocht. De resultaten van 
dat onderzoek s taan beschreven in de Hoofdstukken 2 en 3 van dit 
proefschrift: 

Lactobacillus pentosus behoort tot de hierboven beschreven derde 
groep van melkzuurbacteriën. Hij verteert hexose-suikers dus via de EMP-
route, maar hij kan ook pentoses-suikers afbreken via de fosfoketolase-
route. Echter, ook al kan een bacterie uit de derde groep in principe beide 
routes gebruiken, dat betekent niet dat dat ook werkelijk gebeurt. Het blijkt 
dat bacteriën bepaalde routes aan en uit kunnen zetten door de enzymen 
van die route aan te maken of af te breken, afhankelijk van welke 
voedingsstoffen (in dit geval suikers) in h u n omgeving aanwezig zijn. 
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We hebben onderzocht wanneer de fosfoketolase-route aan- of uitstaat 
in Lactobacillus pentosus door naar de aanwezigheid van fosfoketolase-
enzym te kijken: als het enzym er niet is, s taat de route uit, is hij er wel, 
dan staat de route aan. Het bleek dat de route uitstaat, als de bacterie in 
een omgeving met alleen hexose-suikers drijft. De hexose-suikers worden 
immers afgebroken via de EMP- route. Als de bacterie zich bevindt in een 
omgeving met alleen pentose-suikers, is de fosfoketolase-route wel weer 
nodig en staat de route dus aan. In een derde situatie, namelijk als er zowel 
hexose- als pentose-suikers in de omgeving van de bacterie zijn, blijkt de 
fosfoketolase-route weer uit te staan. Dit heeft te maken met een 
verschijnsel dat 'katabolietrepressie' wordt genoemd. 

Katabolietrepressie heeft te maken met lievelingseten: iedereen vindt 
sommige dingen lekkerder om te eten dan andere dingen. Veel kinderen 
eten bijvoorbeeld liever eerst het toetje. Het verschijnsel dat het ene voedsel 
lekkerder wordt gevonden dan het andere, komt ook voor bij bacteriën, 
maar bij hen is die lekkere trek eerder een overlevingstrategie. Het 
zogenaamde lekkere eten geeft hen ook het snelst de meeste energie en dus 
de hoogste overlevingskansen. Dus eerst het lekkere en energierijke eten, 
pas als dat opgegeten is beginnen ze aan ander aanwezig voedsel. 
Lactobacillus pentosus vindt hexose-suikers lekkerder dan pentose-suikers. 
Hij gaat dus pas pentose-suikers eten, als de hexose-suikers helemaal op 
zijn. Tot die tijd wordt de fosfoketolase-route niet gebruikt. 

Zoals verwacht kan de bacterie geen pentose-suikers meer verteren 
als we het enzym fosfoketolase weghalen uit Lactobacillus pentosus. 
Hetzelfde geldt voor acetaatkinase: ook dit enzym is perse noodzakelijk om 
pentose-suikers af te kunnen breken. Echter, het enzym acetaatkinase 
blijkt, in tegenstelling tot fosfoketolase, altijd aanwezig te zijn, ook als de 
bacterie in een omgeving met alleen hexose-suikers ronddrijft. We weten 
niet precies waarom we dit gevonden hebben: blijkbaar worden niet alle 
enzymen volledig uitgeschakeld, ook al zijn ze niet direct nodig. 

De informatie die bepaalt hoe een enzym er uitziet, wanneer een 
enzym aangemaakt wordt en of de aanmaak van een enzym gevoelig is voor 
katabolietrepressie, ligt opgeslagen in het DNA. Het DNA bestaat uit 
zogenoemde genen, s tukken DNA die beschrijven hoe enzymen eruit zien, 
met daaromheen stukken regel-DNA. Wij hebben de genen die coderen voor 
fosfoketolase en acetaatkinase opgezocht en bekeken. Zo konden we 
bestuderen hoe beide enzymen er uitzien. We vonden bij het gen van 
fosfoketolase een stukje regel-DNA dat bepaalt dat katabolietrepressie een 
rol speelt bij het aanmaken van dit enzym. Dit kwam overeen met de al 
eerder beschreven resultaten. 

In Hoofdstuk 4 hebben we de fosfoketolase-route bekeken in meerdere 
melkzuurbacteriën. Melkzuurbacteriën zijn vaak ingedeeld aan de hand van 
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de eindproducten die ze maken (melkzuur, als de suikerafbraak via de 
EMP-route gaat; en melkzuur, azijnzuur en koolzuurgas, als de afbraak via 
de fosfoketolase-route verloopt) en of ze hexose- en/of pentose-suikers 
kunnen verteren. We konden bevestigen dat er inderdaad drie groepen van 
melkzuurbacteriën zijn, zoals boven beschreven, en dat het wel of niet 
aanwezig zijn van het enzym fosfoketolase daarmee samenhangt. 

In het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 5, hebben we een enzym 
bestudeerd dat sterk lijkt op fosfoketolase, maar voorkomt in een bacterie 
die niet tot de melkzuurbacteriën behoort, namelijk Synechocystis. Deze 
bacterie kan echter geen pentose-suikers verteren en hexose-suikers 
worden via de EMP-route of zelfs nog via een andere route afgebroken. Toch 
wilden we kijken of dit enzym een zelfde functie zou hebben als 
fosfoketolase in Lactobacillus, wat we vermoedden door de sterke gelijkenis. 
Helaas konden we dat niet aantonen. Het blijft dus voorlopig een raadsel 
waarom Synechocystis dit enzym nodig zou hebben. 


