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 Zwak organische zuren zijn veelgebruikte conserveringsmiddelen die voedsel 
beschermen tegen bacteriële besmetting. Een verscheidenheid aan soorten van 
sporenvormende bacteriën vormen een groot probleem voor de voedselindustrie, omdat ze 
bederf of zelfs voedselvergiftiging kunnen veroorzaken. Om bacteriegroei te bestrijden is het 
cruciaal om de mechanismen te begrijpen waarmee bacteriën reageren op stress en 
waarmee ze resistentie tegen conserveringsmiddelen ontwikkelen. De sporenvormer Bacillus 
subtilis is een beruchte voedselbederver. Als gevolg van meer dan vijftig jaar onderzoek is 
deze bacterie ook één van de best gekarakterisserde Gram-positieve bacteriën, waardoor het 
een uitstekend modelsysteem is. Het hoofddoel van het in dit proeschrift beschreven 
onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe B. subtilis reageert op zwak organische zuren 
en hoe het resistentie ontwikkelt, door middel van groeimetingen, ‘transcriptomics’, 
mutagenese en intracellulaire pH metingen op basis van fluorescentie.  
 Hoofdstuk 1 introduceert B. subtilis als een sporenvormende bacterie die een bedreiging 
vormt voor de voedselindustrie. De gebruikelijke reacties van B. subtilis op stress worden 
beschreven, zoals de SigB-gereguleerde algemene stress respons, (ASR), sporulatie, de 
‘stringent’ respons, biofilm vorming en ontwikkeling van competentie voor genetische 
transformatie. Daarna worden de ASR en sporulatie uitgebreider besproken. Vervolgens 
wordt de achtergrond van zwak organische zuren beschreven, evenals hun veronderstelde 
werking, gebaseerd op beschikbare studies van andere organismen zoals Saccharomyces 
cerevisiae en Escherichia coli. De antimicrobiële activiteit van zwak organische zuren is 
gerelateerd aan hun eigenschap om de protongradient te ontkoppelen, het cytosol te 
verzuren, osmotische druk te veroorzaken door accumulatie van anionen, tot metabole 
verstoring te leiden door de inactivatie van specifieke enzymen, en heel belangrijk, het 
plasmamembraan te verstoren. Vervolgens wordt het plasmamembraan van B. subtilis 
besproken met een focus op samenstelling en biosynthese van de lipiden en vetzuren. 
Tenslotte wordt de regulatie van de synthese van membraanlipiden besproken. 
 Hoofdstuk 2 laat zien dat sorbinezuur exponentieel groeiende B. subtilis cellen remt bij 
verschillende pH-waarden. De groeiremming lijkt vooral, maar niet alleen, af te hangen van 
de ongedissocieerde toestand van het zuur. Vervolgens wordt de tijdsopgeloste 
transcriptionele respons van B. subtilis op milde stress met sorbinezuur opgehelderd. 
Hiërarchische clustering en T-profiler analyse van de transcriptoom data lieten zien dat cellen 
onder stress van sorbinezuur reageren alsof ze een beperking in voedingstoffen ervaren. Dit 
werd duidelijk door de sterke derepressie van de CcpA, CodY en Fur regulonen, de inductie 
van tricarboxylzuurcyclusgenen, SigL- en SigH-gereguleerde genen en de ‘stringent’ respons. 
Het is interessant dat competentie, sporulatie en de ASR niet geactiveerd werden door 
sorbinezuur stress. Toch wijst de transcriptionele reactie op dit zwak organische zuur in de 
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richting van het hermodeleren van het plasmamembraan, gebaseerd op het induceren van 
vetzuur biosynthese genen en het BkdR regulon. Tenslotte werd dit resultaat verder 
ondersteund door de toegenomen resistentie van B. subtilis tegen de vetzuur biosynthese 
remmer cerulenine na blootstelling aan sorbinezuur stress. 
 In Hoofdstuk 3 werd transposon mutagenese gebruikt om mutanten met veranderde 
gevoeligheid voor sorbinezuur te identificeren. In de screening werden vier gevoelige en drie 
resistente transposon mutanten geïdentificeerd. Alle zeven mutanten werden vervolgens 
getest op hun goevoelighed voor vier verschillende soorten stress: azijnzuur, carbonyl 
cyanide-m-chlorophenyl hydrazon (CCCP), lage pH en NaCl. De transposon mutant van het 
onbekende gen ymfl bleek gevoelig voor alle geteste soorten stress te zijn. Het is opvallend 
dat Ymfl erg lijkt op het essentiële eiwit 3-ketoacyl-(acyl-carrier-protein) reductase, FabG, dat 
vetzuren verlengt. De verstoring van het onbekende gen ymfM, dat codeert voor een 
mogelijke transcriptionele regulator, leidde tot overgevoeligheid voor de zwakke organische 
zuren azijnzuur en sorbinezuur. Deze mutant bleek ook gevoelig voor stress door lage pH en 
NaCl, maar was niet gevoelig voor CCCP. Gecontroleerde afname van de transcriptie van het 
‘downstream’ gen pgsA, in een Pspac-pgsA stam, liet een vergelijkbaar fenotype zien als dat 
van de ymfM transposon mutant. Het essentiële gen pgsA codeert voor 
fosfatidylglycerofosfaat synthase dat betrokken is bij de biosynthese van de negatief geladen 
fosfolipiden fosfatidylglycerol en cardiolipine. Tenslotte heeft deze screening geen enkel gen 
geïdentificeerd dat alleen gevoelig is voor sorbinezuur. 
 Een vergelijkende fysiologische en transcriptionele analyse van de stress die CCCP, 
sorbinezuur en azijnzuur in B. subtilis veroorzaakt, is uitgevoerd in Hoofdstuk 4. De 
concentratie van elk zuur welke resulteerde in een vergelijkbare afname in groei bleek 
negatief te correleren met de oplosbaarheid van het zuur in het membraan, en positief te 
correleren met de concentratie van het ongedissocieerde zuur. De bijdrage van het anion aan 
de groeiremming was het meest uitgesproken voor CCCP van alledrie de soorten stress. De 
tijdsopgeloste microarray analyse van B. subtilis, behandeld met sublethale concentraties van 
deze zwak organische zuren, liet zien dat alledrie de zuren transcriptionele programma’s 
activeren die gebruikelijk zijn wanneer de hoeveelheid voedingsstoffen gelimiteerd is. Dit is te 
zien aan de derepressie van CcpA-gereguleerde genen en de inductie van de ‘stringent’ 
respons. Bovendien, alle drie de soorten stress activeerden diverse reacties die allen wijzen 
op aanpassing van de celenvelop. Zoals gesteld in Hoofdstuk 2 is het sorbinezuur dat 
specifiek de FapR en BkdR regulonen activeert. Daarentegen bleek azijnzuur genen te 
onderdrukken die gereguleerd worden door FapR. Een stress-specifieke repressie van de 
YvrH, SigW en SigX regulonen werd ook waargenomen. Het is interessant dat zowel CCCP 
als azijnzuur de ASR induceerden, in tegenstelling tot sorbinezuur. Alleen CCCP activeerde 
de expressie van SigM gereguleerde genen en sodA, een gen dat codeert voor superoxide 
dismutase. Tenslotte, cellen die gestresst werden met azijnzuur lieten een duidelijke 
metabole verschuiving zien naar het gebruiken van acetaat. Dit proces was vooral te zien aan 
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de sterke inductie van de alsSD genen, acetyl-CoA synthetase acsA, en de sterke repressie 
van de pdhABCD genen, coderend voor het pyruvaat dehydrogenase complex. 
 Hoofdstuk 5 presenteert de induceerbare ‘pH meter’, die gebruikt werd om de 
intracellulaire pH (pHi) van B. subtilis in vivo te meten. Het geconstrueerde plasmide 
(pDG148-pHluorin) werd gebruikt om de effecten op de pHi van B. subtilis van zwak 
organische zuren en een hyperosmotische schok te testen. Verlaging van de pHi van B. 
subtilis door de algemeen gebruikte conserveringsmiddelen kaliumsorbaat, kaliumacetaat en 
kaliumbenzoaat (KB) werd gedemonstreerd. De ontkoppelaar CCCP en de hyperosmotische 
schok geïnduceerd door NaCl bleken ook een afname in pHi te veroorzaken. De belangrijkste 
afname in pHi gebeurde binnen zes minuten na blootstelling aan alle soorten stress. De 
controlewaarde van de pH werd niet meer bereikt tijdens twee uur van stress. Het percentage 
groeiremming veroorzaakt door alle soorten stress relateerde aan de grote afname in pHi. 
Toch is er geen lineaire correlatie gevonden, waarschijnlijk vanwege de buffercapaciteiten 
van de cel. Vergelijking van de soorten stress liet zien dat CCCP voor de hoogste en een 
hyperosmotische schok voor de laagste afname in pHi zorgde. Tenslotte is er aangetoond dat 
er een drempelwaarde nodig is in de groeiremming veroorzaakt door NaCl voordat er een 
afname in pHi plaatsvindt. 
 In Hoofdstuk 6 wordt het fenomeen van fysiologische heterogeniteit geïntroduceerd in de 
context van uitgroei van bacteriële sporen. De moleculaire mechanismen die waarschijnlijk 
bijdragen aan het waargenomen heterogene gedrag van B. subtilis cellen en sporen als 
reactie op de omgeving worden besproken. Eveneens worden factoren gepresenteerd die de 
beslissing van een cel om te sporuleren en die de stressresistentie van sporen beïnvloeden. 
Dit werk laat zien dat er een algemene behoefte is voor ‘single-cell’ studies, om de 
mechanistische basis van voedselconservering en bederfmodellen gericht op bacteriële 
sporen te verbeteren.  
 Tenslotte bespreekt Hoofdstuk 7 de in dit proefschrift verkregen resultaten en plaatst ze 
in de context van de huidige kennis over zwakke organische zuren en de recentelijk 
gepubliceerde data over RodZ, een YmfM homoloog en essentieel om de vorm van de 
bacteriële cel te behouden. Geconcludeerd kan worden dat zwakke organische zuren de 
cytosolische pH verlagen en een generieke transcriptionele respons induceren. Deze respons 
is in overeenstemming met een ontkoppelingseffect van de zuren op het cellulair 
energiemetabolisme. Bovendien is het plasmamembraan een belangrijke component in de 
tolerantie voor zwak organisch zuurstress. Afhankelijk van het gebruikte conserveringsmiddel 
wordt het membraan waarschijnlijk verstoord en vervolgens aangepast. Tenslotte worden 
suggesties voor toekomstig onderzoek gegeven. De in dit proefschrift gepresenteerde data 
kunnen gebruikt worden om specifieker naar doelen te zoeken in de bestrijding van B. subtilis  
en daarmee leads te verkrijgen voor een meer algemene bestrijding van (Gram-positieve) 
bacteriële voedselbedervers. 
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