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SAMENVATTING 

Mycobacterium tuberculosis, de veroorzaker van tuberculose (TB), is een oude 

ziekteverwekker die samen met de mensheid is ontstaan. DNA dat zeer nauw verwant is 

aan de genetische code van M. tuberculosis is geïsoleerd uit mummies die meer dan 9.000 

jaar geleden zijn begraven (Hershkovitz et al., 2008). Evolutionaire studies hebben 

vastgesteld dat leden van het M. tuberculosis complex (MTBC), een groep van 

mycobacteriën die genetisch nauw verwant zijn aan M. tuberculosis, ongeveer 70.000 jaar 

geleden zijn ontstaan en samen met de anatomisch moderne mensen uit Afrika zijn 

gemigreerd.  (Comas et al., 2013). Hoewel TB in westerse landen vaak als een ziekte uit 

het verleden wordt beschouwd, door het lage aantal gevallen in deze gebieden, is de 

ziektenog steeds een groot maatschappelijk probleem. In 2018 waren er wereldwijd meer 

dan 1,5 miljoen doden en 10 miljoen nieuwe gevallen van TB, waardoor M. tuberculosis 

de meest succesvolle humane bacteriële ziekteverwekker is (WHO, 2019). Bovendien 

tonen projecties aan dat ongeveer een kwart van de wereldbevolking in 2014 besmet was 

met latente M. tuberculosis (Houben & Dodd, 2016).  

Ondanks de wereldwijde betrokkenheid via de "End TB"-strategie is het aantal 

TB-gevallen en -doden slechts marginaal gedaald. Tegelijkertijd is het aantal gevallen 

waarbij sprake is van multi-drug resistente (MDR) en extreem-drug resistente (XDR) M. 

tuberculosis-stammen gestegen. Volgens schattingen van de WHO is het aantal gevallen 

van MDR-TB tussen 2009 en 2014 verdrievoudigd. In 2018 werden ongeveer een half 

miljoen nieuwe gevallen gediagnosticeerd met resistente vormen van TB (WHO, 2019). 

Voor de behandeling van TB is een cocktail van drie tot vier antibiotica nodig, die in de 

loop van ongeveer zes maanden worden toegediend. Wanneer resistente stammen worden 

gedetecteerd, zijn alternatieve behandelingsschema's nodig van maximaal twee jaar voor 

MDR-TB en vier jaar voor XDR-TB-stammen. Wereldwijd is het succes van de 

behandeling weliswaar 85% voor drugsgevoelige TB, maar dit daalt tot 56% voor MDR-

TB en slechts 39% voor XDR-TB (WHO, 2019). Bovendien zijn de behandelingskosten 

voor patiënten enorm hoog wanneer het gaat om resistente stammen, met kosten tussen 

~100.000 en 500.000$ per XDR-TB dragende patiënt (Diel et al., 2014, Manjelievskaia et 

al., 2016). De lange behandelingsperiodes in combinatie met het feit dat niet elke patiënt 

zich aan de behandeling houdt, leidt tot het bestaande probleem van resistente TB.  
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Momenteel is het enige goedgekeurde vaccin ter preventie van de TB-ziekte het 

levende vaccin Bacille Calmette-Guerin (BCG), dat gebaseerd is op Mycobacterium bovis, 

een soort die behoort tot het M. tuberculosis-complex dat een TB-achtige ziekte 

veroorzaakt bij runderen en mensen (WHO, 2019). Het is ontwikkeld door Calmette en 

Guerin in de jaren twintig van de vorige eeuw, door het subculturen van een virulente stam 

gedurende 10 jaar, waarbij verschillende genetische mutaties en deleties zijn 

geaccumuleerd. Dit heeft geresulteerd in een verzwakte stam die niet langer in staat is om 

ziekte te veroorzaken, maar nog wel een immuunrespons teweeg kan brengen. Hoewel het 

vaccin in staat is om te beschermen tegen ernstige gevallen van TB bij kinderen, is het niet 

effectief in het voorkomen van TB bij volwassenen. Interessant is dat BCG het 

immuunsysteem specifiek kan stimuleren, wat resulteert in een verhoogde bescherming 

van gevaccineerde kinderen tegen andere ziekten en de basis vormde voor 

immunotherapie tegen bepaalde vormen van blaaskanker (Fuge et al., 2015). 

Hoewel M. tuberculosis de meest beruchte mycobacteriële ziekteverwekker is, is 

het niet de enige ziekteverwekkende mycobacteriële soort. Leden van de MTBC, 

waaronder Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti of Mycobacterium microti, 

veroorzaken tuberculose bij mensen of andere dieren. Andere belangrijke menselijke 

ziekteverwekkers van dit geslacht zijn Mycobacterium ulcerans - die Buruli-zweren 

veroorzaken, een chronische en slopende ziekte van de huid - en Mycobacterium leprae - 

die lepra veroorzaakt, een andere oude ziekte die nog steeds een gezondheidsprobleem 

vormt in ontwikkelingslanden. Een groep mycobacteriën, bekend als niet-tuberculente 

mycobacteriën (NTM's), waaronder Mycobacterium avium en Mycobacterium abscessus, 

zijn ook besmettelijk voor de mens, met longziekten als de meest voorkomende klinische 

manifestatie (Johansen et al., 2020). Bovendien hebben een aantal mycobacteriële soorten 

een economische impact, doordat ze ziekten veroorzaken bij verschillende dierlijke 

gastheren, zoals Mycobacterium bovis en Mycobacterium avium paratuberculosis bij 

runderen (Thoen et al., 1981) en Mycobacterium marinum bij vissen (Decostere et al., 

2004).  

Mycobacteriële pathogenen zijn in staat om te gedijen in hun niche door een 

aantal virulentiefactoren die kenmerkend zijn voor deze bacillen. Een van die factoren is 

de aanwezigheid van een zeer ondoordringbare celenvelope. Deze ondoordringbaarheid is 

het gevolg van een apart buitenmembraan (OM), dat anders is samengesteld dan Gram-



 

 

 

negatieve bacteriën, en voornamelijk bestaat uit specifieke lange ketens vetzuren (C60-

C90), die mycolzuren worden genoemd (Hoffmann et al., 2008). Het mycobacteriële 

buitenmembraan bevat ook een groot aantal andere unieke lipiden, waarvan sommige in 

staat zijn om de immuunrespons te manipuleren. Deze hydrofobe laag is covalent 

verbonden met een periplasmatische arabinogalactaan-peptidoglycaanlaag (Dulberger et 

al., 2020). Het zeer ondoordringbare OM beschermt de bacterie tegen een reeks antibiotica 

en verdedigingsmechanismen van de gastheer. 

De primaire plaats van infectie door M. tuberculosis is de longen. Wanneer M. 

tuberculosis-bevattende aërosolen de onderste long bereiken, fagocyteren alveolaire 

macrofagen de bacterie (figuur 1). Hun zeer specifieke celomhulsel zorgt ervoor dat deze 

bacteriën in staat zijn om te overleven in deze gastheer-immuuncellen. Naast de speciale 

lipiden gebruiken pathogene mycobacteriën een reeks mechanismen om succesvol te 

infecteren en te verblijven in het menselijk lichaam (Buter et al., 2019, van der Wel et al., 

2007, Ates et al., 2016). Met name virulentiefactoren die worden gesecreteerd door een 

gespecialiseerd afscheidingssysteem, ESX-1 genaamd, laten de bacterie ontsnappen aan 

het fagosoom naar het meer nutriëntenrijke cytosolische milieu (van der Wel et al., 2007). 

Nieuwe macrofagen worden gerekruteerd op de plaats van de geïnfecteerde macrofagen, 

wat aanleiding geeft tot het vroege stadium van een zogenaamd granuloom. In dit stadium 

kan verdere besmetting plaatsvinden door bacteriën die de nieuw gerekruteerde 

macrofagen infecteren. Het centrum van het tuberculosegranuloom is een compacte en 

georganiseerde aggregatie van macrofagen met sterk verbonden celmembranen die de 

aangrenzende cellen met elkaar verbinden (Ramakrishnan, 2012). Er zijn nog meer 

celtypes gevonden in granulomen, waaronder B- en T-cellen, neutrofielen, dendritische 

cellen (Ramakrishnan, 2012). In een later stadium kan het granuloom ingekapseld raken, 

waardoor de bacteriële groei wordt beperkt. De tweede optie is dat late granulomen 

necrotiseren. Bij genecrotiseerde granulomen is er sprake van een wijdverspreide celdood 

in het centrum, waardoor de bacterie in grote aantallen kan uitgroeien en vervolgens kan 

worden overgedragen aan andere gastheren (Cambier et al., 2014, Ramakrishnan, 2012). 

De derde mogelijkheid is dat granulomen stabiel blijven en dat M. tuberculosis voor 

langere perioden asymptomatisch kan verblijven in het gevormde granuloom, geholpen 

door zijn zeer trage groei, door het vermogen om zijn metabolisme te vertragen en door 

zijn ondoordringbare celwand. Op latere tijdstippen kunnen bacteriën uit dit zogenaamde  
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sluimerende of hardnekkige stadium komen en zich beginnen te vermenigvuldigen, 

waardoor de infectie opnieuw wordt geactiveerd. De huidige projecties schatten dat tot 

een kwart van de wereldbevolking de ziekte asymptomatisch draagt. Dit maakt 

tuberculose tot een wereldwijde bedreiging.  

Om de zeer specifieke mycobacteriële celenvelop voor het transport van 

(macro)moleculen te passeren, maken mycobacteriën gebruik van meerdere gerelateerde 

gespecialiseerde secretiesystemen, gezamenlijk aangeduid als type VII secretiesystemen 

(T7SSs). T7SSs werden voor het eerst ontdekt in M. tuberculosis in 2003, en later werden 

verwante T7SSs gevonden in verschillende andere Actinobacteriën en ook in Firmicutes 

Figuur 1. De infectiecyclus van M. tuberculosis 

Infectie begint wanneer een geïnfecteerde persoon mycobacterium-houdende aërosoldeeltjes hoest die 

vervolgens door een nieuwe gastheer worden ingeademd en zo de onderste luchtwegen kunnen bereiken. Op de 

plaats van de infectie raken gerekruteerde macrofagen geïnfecteerd en transporteren vervolgens bacteriën naar 

diepere weefsels. Na nieuwe rekruteringsrondes van macrofagen wordt het granuloom gevormd, dat ook andere 

soorten immuuncellen bevat. In het beginstadium breidt de infectie zich uit als mycobacteriën met succes ook 

nieuw gerekruteerde macrofagen infecteren. Na de eerste vermenigvuldigingsfase wordt het adaptieve 

immuunsysteem geactiveerd en wordt de infectie gestabiliseerd. Meestal kan het immuunsysteem de groei van 

bacteriën en de verdere overdracht ervan beperken. In sommige gevallen kan het centrum van het geïnfecteerde 

granuloom echter necrotisch worden, waardoor de bacteriële groei en de overdracht van bacillen naar de 

volgende gastheer wordt ondersteund. Figuur gekopieerd uit (Cambier et al., 2014). 

 



 

 

(Stanley et al., 2003). Mycobacteriën coderen tot vijf verschillende T7SSs, genaamd ESX-

1 tot ESX-5, die verschillende functies vervullen. Van deze vijf systemen zijn er drie 

functioneel in M. tuberculosis en secreteren substraten, namelijk ESX-1, ESX-3 en ESX-

5. ESX-1, het eerste beschreven systeem, is, zoals eerder vermeld, belangrijk voor 

pathogene mycobacteriën om uit het fagosomale compartiment te ontsnappen. Het belang 

van T7SSs in pathogeniteit wordt benadrukt door het ontbreken van ESX-1 in de levende 

verzwakte vaccinstam BCG (van der Wel et al., 2007). ESX-3 is betrokken bij de opname 

van ijzer en zink (Siegrist et al., 2009, Serafini et al., 2009). ESX-5, het meest recentelijk 

geëvolueerde systeem, is ook essentieel voor de groei van M. tuberculosis en is 

aangetoond betrokken te zijn bij de opname van voedingsstoffen. De rol in het transport 

van voedingsstoffen wordt mogelijk gerealiseerd door ESX-5-substraten die ingebed zijn 

in het OM, waar ze fungeren als selectieve poriën voor de opname van voedingsstoffen 

(Ates et al., 2015, Wang et al., 2020, Korycka-Machala et al., 2020). 

Mycobacteriële T7SS's worden gedefinieerd door een set van vijf geconserveerde 

membraancomponenten, twee cytosolische componenten en een reeks van substraten 

(Houben et al., 2014). Vier van de vijf membraancomponenten, genaamd EccB, EccC, 

EccD en EccE, worden samengevoegd tot een grote nanomachine die betrokken is bij de 

translocatie van substraten over het mycobacteriële binnenmembraan (Houben et al., 

2012). MycP, de vijfde geconserveerde membraancomponent, interacteert oppervlakkig 

met het membraancomplex en is betrokken bij complexe stabilisatie (van Winden et al., 

2016). Elk systeem secreteert zijn eigen substraten die behoren tot vier verschillende 

eiwitklassen, genaamd Esx, PE, PPE en Esp. Al deze verschillende substraten hebben 

verschillende structurele kenmerken en motieven gemeen. 

REIKWIJDTE VAN DIT PROEFSCHRIFT 

Het doel van dit proefschrift was om de structurele en functionele karakterisering van de 

mycobacteriële T7SS machines te onderzoeken. 

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift bespreken we de huidige kennis over 

mycobacteriële T7SSs, met een focus op recente functionele en structurele 

ontwikkelingen. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we onze analyse van de algemene architectuur van 

het T7SS-membraan overspannen machines. Hiervoor hebben we een ESX-5 systeem van 

Mycobacterium xenopi gereconstitueerd in de niet-pathogene stam Mycobacterium 
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smegmatis. Het systeem was goed geassembleerd, functioneel en kwam relatief goed tot 

expressie. Het membraancomplex van dit systeem werd opgezuiverd en geanalyseerd door 

middel van elektronenmicroscopie en een reeks biochemische en biofysische tools. We 

hebben een groot hexamerisch membraancomplex beschreven dat alleen het binnenste 

membraan overspant, met zeer flexibele EccC ATPase subeenheden. Door middel van 

meerdere lokalisatie- en identificatiemethoden hebben we de locatie van de individuele 

subeenheden binnen dit complex afgeleid. 

In hoofdstuk 4 presenteren we onze studie over de soortspecifieke herkenning 

van PE_PGRS-substraten door ESX-5 systemen van verschillende soorten. Door het 

creëren van chimeerconstructies tussen M. marinum en M. tuberculosis EccC5, vonden we 

dat de secretie van de ESX-5 afhankelijke PE_PGRS eiwitten afhankelijk is van de linker2 

regio van EccC5, die het eerste en tweede nucleotide bindingsdomein van de ATPase 

verbindt. Linker2 is van aanzienlijke lengte in ESX-5, het meest recentelijk geëvolueerde 

T7SS, dat ook het enige systeem is dat verantwoordelijk is voor de PE_PGRS secretie. Op 

basis van deze resultaten hebben we voorgesteld dat dit linkerdomein een 

substraatherkenningsplaats zou kunnen zijn voor deze groep van substraten.  

In hoofdstuk 5 van dit proefschrift beschrijven we ons werk aan MycP. We 

hebben aangetoond dat de MycP protease in de nabijheid van de EccB-component binnen 

het T7SS-membraancomplex functioneert. Hoewel MycP oppervlakkig interacties 

aangaat met het membraancomplex, bleef zijn directe interactiepartner onbekend. Door 

het nabootsen van een natuurlijk voorkomende fusie tussen EccB en MycP, gezien in 

Bifidobacterium dentium, hebben we aangetoond dat een EccB5-MycP5 fusie-eiwit in staat 

is om zowel een eccB5 als een mycP5 mutant in M. marinum en in het gereconstitueerde 

ESX-5 systeem van M. xenopi functioneel te kunnen vervangen. Bovendien  kon dit fusie-

eiwit stabiel en specifiek opgezuiverd worden samen met het membraancomplex, wat er 

sterk op wijst dat MycP functioneert als een stabiliserende  component van het T7SS-

membraancomplex. 

 In hoofdstuk 6 hebben we alle componenten geidentificeerd die nodig zijn voor 

ESX-5 secretie en de assemblage van het membraancomplex. We maakten gebruik van 

het functioneel gereconstitueerde en plasmide gecodeerde ESX-5 systeem van M. xenopi 

in M. smegmatis om een volledige set van esx-5 gendeleties te produceren. We konden 

aantonen dat alleen de membraancomponenten nodig zijn voor een succesvolle 



 

 

membraancomplexe assemblage. We hebben ook aan kunnen tonen dat Esx- en PE/PPE-

eiwitten wederzijds afhankelijk zijn van elkaar voor de secretie. 

 Tot slot reflecteren we in hoofdstuk 7 op het werk en de resultaten die in dit 

proefschrift worden beschreven. 

 

REFERENCES 

1. Ates, L.S., Houben, E.N.G., and Bitter, 
W., Type VII secretion: A highly 

versatile secretion system. Microbiol 
Spectr, 2016. 4(1). 

2. Ates, L.S., Ummels, R., Commandeur, 
S., van de Weerd, R., Sparrius, M., 
Weerdenburg, E., Alber, M., 
Kalscheuer, R., Piersma, S.R., 
Abdallah, A.M., Abd El Ghany, M., 
Abdel-Haleem, A.M., Pain, A., 
Jimenez, C.R., Bitter, W., and Houben, 
E.N., Essential role of the ESX-5 

secretion system in outer membrane 

permeability of pathogenic 

mycobacteria. PLoS Genet, 2015. 
11(5): p. e1005190. 

3. Buter, J., Cheng, T.Y., Ghanem, M., 
Grootemaat, A.E., Raman, S., Feng, X., 
Plantijn, A.R., Ennis, T., Wang, J., 
Cotton, R.N., Layre, E., Ramnarine, 
A.K., Mayfield, J.A., Young, D.C., 
Jezek Martinot, A., Siddiqi, N., 
Wakabayashi, S., Botella, H., Calderon, 
R., Murray, M., Ehrt, S., Snider, B.B., 
Reed, M.B., Oldfield, E., Tan, S., 
Rubin, E.J., Behr, M.A., van der Wel, 
N.N., Minnaard, A.J., and Moody, D.B., 
Mycobacterium tuberculosis releases 

an antacid that remodels phagosomes. 
Nat Chem Biol, 2019. 15(9): p. 889-
899. 

4. Cambier, C.J., Falkow, S., and 
Ramakrishnan, L., Host evasion and 

exploitation schemes of Mycobacterium 

tuberculosis. Cell, 2014. 159(7): p. 
1497-1509. 

5. Comas, I., Coscolla, M., Luo, T., 
Borrell, S., Holt, K.E., Kato-Maeda, M., 
Parkhill, J., Malla, B., Berg, S., 
Thwaites, G., Yeboah-Manu, D., 
Bothamley, G., Mei, J., Wei, L., 

Bentley, S., Harris, S.R., Niemann, S., 
Diel, R., Aseffa, A., Gao, Q., Young, 
D., and Gagneux, S., Out-of-Africa 

migration and Neolithic coexpansion of 

Mycobacterium tuberculosis with 

modern humans. Nat Genet, 2013. 
45(10): p. 1176-1182. 

6. Decostere, A., Hermans, K., and 
Haesebrouck, F., Piscine 

mycobacteriosis: a literature review 

covering the agent and the disease it 

causes in fish and humans. Vet 
Microbiol, 2004. 99(3-4): p. 159-166. 

7. Diel, R., Nienhaus, A., Lampenius, N., 
Rusch-Gerdes, S., and Richter, E., Cost 

of multi drug resistance tuberculosis in 

Germany. Respir Med, 2014. 108(11): 
p. 1677-1687. 

8. Dulberger, C.L., Rubin, E.J., and 
Boutte, C.C., The mycobacterial cell 

envelope - a moving target. Nat Rev 
Microbiol, 2020. 18(1): p. 47-59. 

9. Fuge, O., Vasdev, N., Allchorne, P., and 
Green, J.S., Immunotherapy for bladder 

cancer. Res Rep Urol, 2015. 7: p. 65-79. 

10. Hershkovitz, I., Donoghue, H.D., 
Minnikin, D.E., Besra, G.S., Lee, O.Y., 
Gernaey, A.M., Galili, E., Eshed, V., 
Greenblatt, C.L., Lemma, E., Bar-Gal, 
G.K., and Spigelman, M., Detection and 

molecular characterization of 9,000-

year-old Mycobacterium tuberculosis 

from a Neolithic settlement in the 

Eastern Mediterranean. PLoS One, 
2008. 3(10): p. e3426. 

11. Hoffmann, C., Leis, A., Niederweis, M., 
Plitzko, J.M., and Engelhardt, H., 
Disclosure of the mycobacterial outer 

membrane: cryo-electron tomography 

and vitreous sections reveal the lipid 



 

 

222 

bilayer structure. Proc Natl Acad Sci U 
S A, 2008. 105(10): p. 3963-3967. 

12. Houben, E.N., Bestebroer, J., Ummels, 
R., Wilson, L., Piersma, S.R., Jimenez, 
C.R., Ottenhoff, T.H., Luirink, J., and 
Bitter, W., Composition of the type VII 

secretion system membrane complex. 
Mol Microbiol, 2012. 86(2): p. 472-484. 

13. Houben, E.N., Korotkov, K.V., and 
Bitter, W., Take five - Type VII secretion 

systems of Mycobacteria. Biochim 
Biophys Acta, 2014. 1843(8): p. 1707-
1716. 

14. Houben, R.M., and Dodd, P.J., The 

Global Burden of Latent Tuberculosis 

Infection: A Re-estimation Using 

Mathematical Modelling. PLoS Med, 
2016. 13(10): p. e1002152. 

15. Johansen, M.D., Herrmann, J.L., and 
Kremer, L., Non-tuberculous 

mycobacteria and the rise of 

Mycobacterium abscessus. Nat Rev 
Microbiol, 2020. 18(7): p. 392-407. 

16. Korycka-Machala, M., Pawelczyk, J., 
Borowka, P., Dziadek, B., Brzostek, A., 
Kawka, M., Bekier, A., Rykowski, S., 
Olejniczak, A.B., Strapagiel, D., 
Witczak, Z., and Dziadek, J., PPE51 Is 

Involved in the Uptake of Disaccharides 

by Mycobacterium tuberculosis. Cells, 
2020. 9(3). 

17. Manjelievskaia, J., Erck, D., Piracha, S., 
and Schrager, L., Drug-resistant TB: 

deadly, costly and in need of a vaccine. 
Trans R Soc Trop Med Hyg, 2016. 
110(3): p. 186-191. 

18. Ramakrishnan, L., Revisiting the role of 

the granuloma in tuberculosis. Nat Rev 
Immunol, 2012. 12(5): p. 352-366. 

19. Serafini, A., Boldrin, F., Palu, G., and 
Manganelli, R., Characterization of a 

Mycobacterium tuberculosis ESX-3 

conditional mutant: essentiality and 

rescue by iron and zinc. J Bacteriol, 
2009. 191(20): p. 6340-6344. 

20. Siegrist, M.S., Unnikrishnan, M., 
McConnell, M.J., Borowsky, M., 

Cheng, T.Y., Siddiqi, N., Fortune, S.M., 
Moody, D.B., and Rubin, E.J., 
Mycobacterial Esx-3 is required for 

mycobactin-mediated iron acquisition. 
Proc Natl Acad Sci U S A, 2009. 
106(44): p. 18792-18797. 

21. Springer, B., Tortoli, E., Richter, I., 
Grunewald, R., Rusch-Gerdes, S., 
Uschmann, K., Suter, F., Collins, M.D., 
Kroppenstedt, R.M., and Bottger, E.C., 
Mycobacterium conspicuum sp. nov., a 

new species isolated from patients with 

disseminated infections. J Clin 
Microbiol, 1995. 33(11): p. 2805-2811. 

22. Stanley, S.A., Raghavan, S., Hwang, 
W.W., and Cox, J.S., Acute infection 

and macrophage subversion by 

Mycobacterium tuberculosis require a 

specialized secretion system. Proc Natl 
Acad Sci U S A, 2003. 100(22): p. 
13001-13006. 

23. Thoen, C.O., Karlson, A.G., and Himes, 
E.M., Mycobacterial infections in 

animals. Rev Infect Dis, 1981. 3(5): p. 
960-972. 

24. van der Wel, N., Hava, D., Houben, D., 
Fluitsma, D., van Zon, M., Pierson, J., 
Brenner, M., and Peters, P.J., M. 

tuberculosis and M. leprae translocate 

from the phagolysosome to the cytosol 

in myeloid cells. Cell, 2007. 129(7): p. 
1287-1298. 

25. van Winden, V.J., Ummels, R., 
Piersma, S.R., Jimenez, C.R., Korotkov, 
K.V., Bitter, W., and Houben, E.N., 
Mycosins Are Required for the 

Stabilization of the ESX-1 and ESX-5 

Type VII Secretion Membrane 

Complexes. mBio, 2016. 7(5). 

26. Wang, Q., Boshoff, H.I.M., Harrison, 
J.R., Ray, P.C., Green, S.R., Wyatt, 
P.G., and Barry, C.E., 3rd, PE/PPE 

proteins mediate nutrient transport 

across the outer membrane of 

Mycobacterium tuberculosis. Science, 
2020. 367(6482): p. 1147-1151. 

27. WHO, Global Tuberculosis Report. 
2019


	Pusta strona



