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Nederlandsee samenvatting voor niet-ingewijden 

Hett menselijk lichaam komt dagelijks in contact met vele ziektekiemen uit het ons 

omringendee milieu. Velen daarvan zijn bacteriën, maar daarnaast kunnen b.v. ook 

virussenn en schimmels gevaar voor de gezondheid opleveren. Ziektekiemen moeten het 

lichaamm binnen zien te dringen via b.v. de huid, maar met name de luchtwegen en het 

maagdarmkanaall zijn belangrijke toegangspoorten voor ziektekiemen. Deze organen 

wordenn niet beschermd door een stugge cellaag, zoals de huid, maar slechts door een 

dunnee mucus (slijm)-laag die de cellen eronder bedekt. Daarbij komt ook nog dat longen 

enn b.v. darmen een zeer groot inwendig oppervlak hebben, dat met het milieu in contact 

staatt en wat ziekteverwekkers zeer veel toegangsmogelijkheden biedt. 

Hett lichaam bezit een belangrijk afweermechanisme dat infectie door ziektekiemen 

tegengaat,, het zogenaamde immuunsysteem. Dit systeem bestaat uit een aantal 

belangrijkee onderdelen die door het lichaam constant worden aangemaakt, waaronder 

antilichamenn en bepaalde celtypes. Komt er een ziektekiem het lichaam binnen, dan 

wordtt deze direct aangevallen en geneutraliseerd. Longen en maagdarmkanaal hebben 

eenn groot oppervlak en om te voorkomen dat er ziektekiemen binnenkomen via deze 

routee is er daar een gespecialiseerd immuunsysteem actief, het zogenaamde mucosale 

immuunsysteem.. Mucosaal betekent zoveel als: 'verbonden aan door mucus bedekte 

oppervlakken'.. Naast dit lichaamseigen beschermingsmechanisme kunnen ook bacteriën 

eenn rol spelen bij bescherming van mucosale oppervlakken van de longen en het 

maagdarmkanaal. . 

Overall in de wereld om ons en ook op en in delen van het menselijk lichaam bevinden 

zichh bacteriën zo ook in b.v. onze longen of het maagdarmkanaal. Deze bacteriën zijn 

geenn ziekteverwekkers en kunnen zelfs zeer gewenste gasten zijn. De zogenaamde 

melkzuurbacteriënn (MZB) behoren tot deze categorie. Ze heten zo omdat deze bacteriën 

melkzuurr maken tijdens hun groei, een eigenschap die wordt gebruikt bij het maken van 

yoghurtt (zuur!!) en kaas uit melk, maar b.v. ook bij de productie van salami. Door de 

aanwezigheidd van melkzuur vinden andere bacteriën het niet prettig om in die producten 

tee groeien, waardoor ze langer houdbaar zijn dan de uitgangsproducten (antibacterieel 

effect).. Bovendien maken MZB naast melkzuur nog verschillende andere stofjes die nog 

eenss extra bijdragen aan dit effect. En aangezien mensen dit soort voedingsproducten 

veelvuldigg eten krijgen zij deze bacteriën ook binnen. 

Err is de laatste tien tot twintig jaar zeer veel bekend geworden over de gunstige 

eigenschappenn van (consumptie van) MZB voor de menselijke gezondheid. De 
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antibacteriëlee eigenschappen kunnen waarschijnlijk ook zorgen voor de bestrijding van 

ongewenstee bacteriën in ons lichaam. Naast de productie van antibacteriële stoffen 

kunnenn bepaalde MZB ook langere tijd in ons lichaam verblijven, doordat zij goed kunnen 

hechtenn aan het mucosale oppervlak. Deze hechting heeft een dubbel effect, namelijk het 

verhinderenn van de hechting van minder gewenste bacteriën, maar geeft ook een langer 

durendee antibacteriële activiteit. Op basis van deze bevindingen zijn aan veel MZB 

zogenaamdee 'probiotische eigenschappen' (eigenschappen gunstig voor de gezondheid 

vann het organisme, oftewel ons lichaam) toegekend. Op de voedselmarkt zijn de laatste 

jarenn een groot aantal producten verschenen met daarin probiotische MZB zoals b.v. de 

welbekendee Yakult en Vifit. 

Eenn belangrijke eigenschap van een probiotische MZB is, zoals beschreven, de hechting 

aann mucosale oppervlakken. De hechting van een bacterie aan een oppervlak is 

afhankelijkk van de samenstelling van zowel dat oppervlak als van de bacterie. 

Inn ons onderzoek hebben we gewerkt aan de MZB Lactobacillus acidophilus. De bacterie 

heeftt een bijzondere celoppervlakte eigenschap. L acidophilus bezit een zeer stevig 

omhulsel,, de celwand, waarop zich nog een laag bevindt, de Surface layer of S-layer 

(oppervlaktee laag). Deze laag zou betrokken kunnen zijn bij hechting aan b.v. het 

darmoppervlak.. Ons onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gericht op het bestuderen van de 

opbouww van deze laag, omdat dat informatie kan opleveren over de rol in hechting van 

dee bacterie aan b.v. darm oppervlaken. 

Dee S-layer is opgebouwd uit een groot aantal identieke bouwstenen, het SA-eiwit. 

Eiwittenn zijn grote en complexe moleculen, afgeleid van de overeenkomstige genvolgorde 

opp het DNA van de bacterie. Sommige bacteriën hebben b.v. een S-layer bestaande uit 

velee duizenden S-eiwitten. Deze eiwitten vormen een groot netwerk op het oppervlak van 

dee bacterie. Het netwerk wordt gevormd doordat elk SA-eiwit graag een aantal andere 

SA-eiwitt moleculen om zich heen heeft en deze stevig vasthoudt. Dat gebeurt op een hele 

geordendee manier waardoor het netwerk er b.v. uit ziet als een mooi gelegde 

klinkerstraatt op de hele bacterie. Zo'n geordende eiwit structuur heel ook wel een 

kristallijnee structuur. 

Onzee interesse ging in eerste instantie uit naar het bekijken hoe het SA-eiwit op het 

celoppervlakk zit en hoe het andere S-eiwit moleculen vasthoudt (Hoofdstuk 2). Wat wij 

vondenn was dat elk SA-eiwit molecuul eigenlijk uit twee delen (domeinen) bestond die 

onafhankelijkk van elkaar hun werk konden doen. Zo vonden we een deel dat zorgde voor 

hett vasthouden aan het bacterieoppervlak, zodat de S-layer niet zomaar van de bacterie 
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valt(celwandd bindingsdomein). Daarnaast vonden we een ander deel dat zorgde voor het 

vasthoudenn van naburige moleculen wat dus zorgt dat het S-layer netwerk kan worden 

gevormdd (kristallisatie domein). Deze losse functionele delen van een eiwit heten ook wel 

domeinen. . 

Hoee moet je je dit nu voorstellen? Neem b.v. aan dat een SA-eiwit molecuul bestaat uit 

tweee kubusvormige delen, een grote kubus bovenop een kleine. De onderkant van de 

kleinee kubus staat op de grond en houdt het geheel daaraan vast. De grote kubus is niet 

graagg alleen en wil graag andere kubussen vasthouden, bijvoorbeeld met elk van de vier 

zijvlakkenn één andere kubus. Zo kun je je voorstellen dat, als je een heleboel naast 

elkaarr zet, er een mooi geordende laag ontstaat. 

Watt wij vervolgende wilde weten is of we de kubussen (domeinen) verder uit elkaar 

kondenn halen om zo meer te weten te komen over hun eigenschappen (hoofdstukken 3 

enn 5). Uit verder onderzoek bleek inderdaad dat de kleine kubus feitelijk bestond uit 

tweee helften (subdomeinen), waarvan er maar één goed contact leek te maken met de 

ondergrond.. De tweede helft zou nodig kunnen zijn voor het versterken van het contact 

mett de ondergrond ook al kan hij dat contact niet zelf verzorgen. Ook de grote kubus 

bleekk op te delen in twee helften (stel je een verticaal snijvlak door de kubus voor). 

Beidee konden in ieder geval 1 buurmolecuul vasthouden. Mogelijk zijn bij de opdeling de 

tweee andere vlakken doorsneden, waardoor contact aan die zijde met het naastliggende 

molecuull niet goed is. 

Naastt het contact van het S-eiwit met zowel het bacterieoppervlak als met zijn 

buureiwitten,, waren we ook geïnteresseerd in de hechtingsmogelijkheden van het S-eiwit 

aann oppervlakken (Hoofdstuk 4 en 6). Hiertoe moesten we bepalen welk deel van het S-

eiwitt kristallisatiedomein naar buiten toe is gericht (bovenkant van de kubus). Dit hebben 

wee onderzocht door kleine eiwitonderdelen toe te voegen aan de grote kubus en te 

bepalenn of deze aan de bovenkant terecht kwamen. Bepaalde toevoegingen bleken 

inderdaadd zichtbaar te zijn op de bovenkant. Daarnaast toonde serie andere 

experimentenn aan dat deze bovenkant op kunstmatige oppervlakken goed kan 

vasthouden.. Welk deel van de bovenkant echt belangrijk is, is nog onduidelijk. 

All met al hebben we veel inzicht verkregen in de samenstelling van het SA-eiwit en 

hebbenn we goede aanwijzingen welk deel van het eiwit bij hechting betrokken zou 

kunnenn zijn. En zoals altijd roept een verkregen antwoord steeds weer extra vragen op. 

Heeftt u nog vragen? Ik hoor het wel. 
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