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Tuberculose
Mycobacteriën zijn een groep van bacteriën die verschillende ziektes kunnen 
veroorzaken in mensen en dieren, maar ook in grote getalen als onschuldige 
bodembacteriën voorkomen. De bekendste ziekteverwekkende mycobacterie  
is Mycobacterium tuberculosis, de bacterie die de ziekte tuberculose veroorzaakt. 
Tuberculose wordt in westerse landen nog wel eens gezien als een probleem van 
vroeger, maar is wereldwijd nog steeds de meest dodelijke bacteriële ziekteverwekker. 
Anderhalf miljoen mensen sterven elk jaar aan tuberculose en negen miljoen nieuwe 
mensen worden ziek. Tuberculose wordt overgedragen via aërosolen in de lucht en 
kan zich op deze manier snel door de populatie verspreiden. M. tuberculosis groeit zelf 
echter extreem langzaam en kan zelfs in een staat van metabole inactiviteit geraken, 
welke latente tuberculose genoemd wordt. Dit klinkt wellicht als een nadeel, maar 
het stelt de bacterie in staat om jarenlang een onopgemerkte infectie te veroorzaken. 
Op het moment dat het immuunsysteem van de patiënt achteruit gaat, bijvoorbeeld 
door ondervoeding of door een secundaire infectie zoals HIV, kan de bacterie zich 
reactiveren met alle verschrikkelijke gevolgen voor de patiënt en zijn omgeving.  
De ziekte tuberculose werd in de volksmond voorheen wel tering genoemd, afkomstig 
van het woord vertering. Patiënten met actieve tuberculose vermageren en verliezen 
hun energie, totdat ze vel over been zijn. Op het moment dat de bacterie zich door 
de rest van het lichaam verspreid kunnen vrijwel alle lichaamsdelen geïnfecteerd 
en beschadigd raken, met de dood als gevolg, wanneer behandeling uitblijft.  
Een antibioticumkuur tegen M. tuberculosis bestaat uit een medicijncocktail van 
minstens 4 verschillende medicijnen die meerdere maanden geslikt moet worden.  
Door de bijwerkingen en de lange duur van de behandeling is het moeilijk voor 
patiënten om deze behandeling af te maken. Hierdoor zijn in de afgelopen decennia 
steeds meer antibioticumresistente M. tuberculosis stammen gaan circuleren. 
De meest ernstige varianten hiervan, genaamd XDR (extremely drug resistant)-
tuberculose, zijn zelfs wanneer alle medische faciliteiten aanwezig zijn bijna niet te 
behandelen. Een XDR-tuberculose patiënt moet gedurende minstens twee jaar lang 
een cocktail van tien tot twintig verschillende medicijnen slikken en injecteren. Deze 
medicijnen hebben vaak zeer ernstige bijwerkingen en een deel van de behandeling 
moet in quarantaine worden uitgevoerd. Zelfs wanneer de patiënt in deze gevallen 
wordt opgenomen in een ziekenhuis en alle mogelijke zorg ontvangt is de kans dat de 
patiënt overlijdt aan XDR-tuberculose nog steeds vaak boven 50%. De behandeling 
van een XDR-tuberculose patiënt in een westers land kost naar raming bijna 
€500.000,- per patiënt. XDR-tuberculose is nu nog relatief zeldzaam, maar zonder 
nieuwe antibiotica en vaccinstrategieën zullen deze gevallen ongetwijfeld meer en 
meer toenemen.  

Er is een vaccin tegen tuberculose genaamd Bacille de Calmette et Guérin (BCG). 
Dit vaccin is al in de jaren ’20 van de vorige eeuw ontwikkelt in Frankrijk. Dit vaccin 
is gebaseerd op Mycobacterium bovis, de tegenhanger van M. tuberculosis die een 
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tuberculose-achtige ziekte veroorzaakt in koeien en mensen. Deze bacterie is jaren 
in het lab doorgekweekt en gedurende dat proces zijn allerlei mutaties opgetreden. 
Door deze mutatie is de bacterie nog wel in staat om ons immuunsysteem te activeren, 
maar kan deze de mens niet meer ziek maken. BCG is sindsdien al aan 3 miljard 
mensen toegediend en heeft waarschijnlijk vele levens gered. Het vaccin beschermd 
namelijk kinderen tegen de ernstigste vormen van TB, zoals hersenvliesontsteking 
en infectie van de bloedbaan. Helaas is het BCG vaccin niet in staat om een zodanig 
immuunrespons op te wekken dat het adolescenten en volwassenen kan beschermen 
tegen het oplopen van tuberculose en kan het daarom de verspreiding van tuberculose 
niet tegenhouden.  

In het afgelopen decennium is de opmars van tuberculose wereldwijd een 
halt toegeroepen, maar een grote daling van aantal gevallen en doden is helaas 
nog niet in zicht. Om de wereldwijde tuberculose epidemie te kunnen bedwingen 
zullen er daarom ook nieuwe antibiotica op de markt moeten verschijnen en zal  
een beter vaccin ontwikkeld moeten worden, dat ook de verspreiding van tuberculose  
kan tegengaan.   

Pathogenese en eiwitsecretie
Tuberculose is niet de enige ziekte die wordt veroorzaakt door mycobacteriën. 
Ook bijvoorbeeld lepra, veroorzaakt door Mycobacterium leprae, is nog steeds  
een probleem in meerdere landen, net als Buruli ulcer, veroorzaakt door  
Mycobacterium ulcerans. Bovendien zijn er vele soorten mycobacteriën die dieren 
kunnen infecteren of in de bodem of andere plekken voorkomen en in zeldzame 
gevallen ook ziekte in de mens kunnen veroorzaken. Mycobacterium marinum, 
veroorzaakt een tuberculose-achtige ziekte in vissen en koudbloedige amfibieën zoals 
kikkers, maar kan ook in mensen een zogenaamd aquarium granuloom veroorzaken. 
Tevens is M. marinum een belangrijk modelorganisme voor het onderzoek naar  
M. tuberculosis wat ook in mijn studies veelvuldig gebruikt is.  

Mycobacteriën onderscheidden zich van andere bacteriën, onder andere, door hun 
unieke celenvelop. Deze bestaat uit een binnenmembraan dat vergelijkbaar is met dat 
van andere bacteriën, maar ook uit een uniek buitenmembraan. Dit buitenmembraan 
bestaat uit extreem lange vetzuren die een zeer ondoordringbare beschermlaag om 
de bacteriën vormen. Deze beschermlaag maakt de bacterie extreem ongevoelig 
voor antibiotica en stelt de bacterie in staat om te overleven in menselijk macrofagen; 
immuuncellen die eigenlijk dienen om bacteriën detecteren en op te ruimen.  
Om het buitenmembraan heen zit het mycobacteriële kapsel, wat bestaat uit eiwitten, 
suikerstructuren en vetten. Deze laag is slechts losjes bevestigd aan de bacterie en de 
rol van dit kapsel wordt nog niet volledig begrepen. Wel is bekend dat componenten 
van dit kapsel belangrijk zijn voor de virulentie van de bacterie alsmede voor het 
moduleren van het immuunsysteem van de gastheer.  

Wanneer ons lichaam via de longen wordt geïnfecteerd door M. tuberculosis, zal 
de bacterie herkend worden door macrofagen in de longen. Zij nemen de bacteriën op 
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en zullen deze isoleren in het fagosoom, een subcompartiment van macrofaag. Voor 
de meeste bacteriën zou dit het einde betekenen van hun avontuur in ons lichaam, 
aangezien het fagosoom gemaakt is om bacteriën op te ruimen. Het fagosoom 
kan fuseren met een ander onderdeel van de macrofaag, het lysosoom, welke is 
gevuld met zuren, radicale stikstof- en zuurstofmoleculen en eiwitten die de bacterie 
aanvallen en afbreken. De bacterie is door zijn ondoordringbare celenvelop in staat 
om deze aanval in een initieel stadium te overleven, maar heeft vele strategieën 
ontwikkeld om ook op langere termijn in dit milieu te kunnen overleven. De meeste 
bekende strategieën die de bacterie hiervoor gebruikt, worden uitgevoerd door 
eiwitten die de bacterie uitscheid. Het uitscheiden, of secreteren, van deze eiwitten 
is natuurlijk een uitdaging, omdat de bacterie een zeer ondoordringbare celenvelop 
heeft. Mycobacteriën hebben dan ook eigen secretiesystemen ontwikkeld om eiwitten  
te kunnen secreteren over hun speciale dubbele membraan, een fenomeen wat Type 
VII secretie (T7S) is genoemd. M. tuberculosis heeft vijf verschillende T7S systemen 
die ESX-1 tot en met ESX-5 genoemd worden. Deze secretiesystemen zijn slechts 
relatief kort bekend, maar blijken extreem belangrijk te zijn in het functioneren  
van mycobacteriën. Het ESX-1 systeem is een van de belangrijkste virulentiefactoren 
van mycobacteriën. Wanneer ESX-1 gemuteerd is, zoals in de vaccinstam BCG ook 
het geval is, is de bacterie niet meer in staat om ziekte te veroorzaken. Ten minste 
een van de belangrijke functies van het ESX-1 systeem is het ontsnappen uit het 
fagosoom. De eiwitten gesecreteerd door ESX-1 zijn in staat om de membranen 
van de fagosomen te doorbreken, waardoor de bacterie dit gevaarlijke milieu kan 
ontsnappen en in het cytosol van de macrofaag veel meer voedingsstoffen tot zijn 
beschikking heeft. Het ESX-3 systeem is betrokken in de opname van ijzer en zink, maar 
het moleculaire proces wat hier voor verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. Het ESX-5 
systeem is de focus van dit proefschrift en is een zeer intrigerend secretiesysteem. 
ESX-5 is het meest recent geëvolueerde van de T7S systemen van M. tuberculosis 
en komt alleen voor in de langzaamgroeiende mycobacteriën, waartoe vrijwel alle 
pathogenen behoren. Het ESX-5 systeem is verantwoordelijk voor de secretie van 
tientallen eiwitten behorende tot de klasse van de zogenaamde PE en PPE eiwitten. 
De rol van deze eiwitten is tot op heden volledig onbekend. Een subgroep van de PE 
eiwitten, de zogenaamde PE_PGRS eiwitten worden vaak geassocieerd met een rol in 
het moduleren van de immuunresponsen van de mens, maar sluitend bewijs hiervoor, 
of een mechanisme is helaas nog niet gevonden.    

HET PROEFSCHRIFT
Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de mechanismen van T7S, 
maar vooral ook om een rol te vinden voor de eiwitten die gesecreteerd worden door 
het ESX-5 systeem. De eerste manier waarop een microbioloog over het algemeen 
de functie van een gen en eiwit probeert te bepalen is door een mutatie in het 
desbetreffende gen te maken. Het bleek echter niet mogelijk te zijn om mutaties 
in de belangrijke componenten van het ESX-5 systeem te maken. In genetische 
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termen bleken deze genen ‘essentieel’ te zijn. In hoofdstuk 3 beschrijven we dit 
proces. Om meer inzicht te krijgen in de rol van het ESX-5 systeem gingen we op 
zoek naar bacteriële mutanten die wel konden overleven zonder het ESX-5 systeem. 
Wij vonden dat we in stammen met een “lek” buitenmembraan wel mutaties konden 
maken in het esx-5-locus. Vervolgens hebben we dit gebruikt om te laten zien,  
dat esx-5-mutanten in M. marinum niet in staat waren om vetzuren op te nemen 
en daarmee lijkt het aannemelijk dat ESX-5 betrokken is bij het opnemen van 
verschillende voedingsstoffen over het buitenmembraan. 

In hoofdstuk 4 en 5 hebben we gekeken naar de functies van eiwitten die 
gesecreteerd worden door ESX-5. Bij de zoektocht naar mutanten in het ESX-5 
systeem vonden we ook mutanten die niet minder, maar juist meer ESX-5 substraten 
leken te secreteren (Hoofdstuk 4). Eén van deze mutanten was gemuteerd in het gen 
wat codeert voor een eiwit dat zelf een ESX-5 substraat is: PPE10. Na nader onderzoek 
bleek de ppe10-mutant echter niet meer PE_PGRS eiwitten te secreteren, maar 
deze zaten losser aan het oppervlakte verbonden. Ook andere eiwitten die normaal 
gesproken op het oppervlakte van de bacterie gevonden kunnen worden, leken  
nu los rond te zweven in het groeimedium van de bacterie. Het bleek dat mutanten 
in ppe10 en ook esx-5 mutanten niet in staat waren om een goed gevormd kapsel te 
vormen. Hierdoor vielen de onderdelen van het kapsel af van het oppervlakte van de 
bacterie. Dit stelde ons in staat om de rol van het kapsel in mycobacteriën in infectie 
te onderzoeken. Hierbij vonden we dat de mutanten in ppe10 of esx-5 minder goed 
in staat waren om in de beginfase van infectie te overleven. Dit kwam doordat de 
kapselmutanten de ESX-1 eiwitten die op hun oppervlakte horen te zitten niet meer 
hadden en daardoor niet uit het fagosoom konden ontsnappen. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we een andere mutant van een substraat van het ESX-5 
systeem. Dit gen, ppe38, bleek noodzakelijk te zijn om de PE_PGRS eiwitten te kunnen 
secreteren. Deze mutant werd, net als de mutanten in de andere hoofdstukken, eerst 
gevonden in M. marinum. Wij konden echter aantonen dat ook in M. tuberculosis een 
versie van dit gen zit en dat dit gen eenzelfde functie heeft. Uit literatuuronderzoek 
bleek dat stammen die zijn beschreven door de groep van Robin Warren in Zuid-Afrika 
natuurlijke mutaties in deze regio hadden. Wij hebben samengewerkt met zijn groep 
en konden aantonen dat ook deze natuurlijke ppe38 mutanten niet in staat waren 
PE_PGRS eiwitten  te secreteren. Bovendien gingen deze klinische stammen weer 
gewoon PE_PGRS eiwitten secreteren wanneer we dit gen weer inbrachten in deze 
stammen. In samenwerking met de groep van Rogelio Hernandez-Pando uit Mexico, 
zijn vervolgens dierproeven gedaan om de virulentie van deze stammen te bepalen. 
Het blijkt dat de natuurlijke ppe38 mutanten hypervirulent zijn; muizen geïnfecteerd 
met deze mutant hadden meer bacteriën in de longen en werden ernstiger ziek. 
Wanneer we het gen weer inbrachten in de stammen herstelde de virulentie zich. 
Deze data corresponderen met de observatie dat deze Zuid-Afrikaanse stam 
verantwoordelijk was voor een grote uitbraak onder patiënten. Deze data suggereren 
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1
dat de PE_PGRS eiwitten een onderduikmechanisme voor M. tuberculosis vormen en 
dat de bacterie agressiever wordt als het deze eiwitten niet kan secreteren.   

In hoofdstuk 6 proberen we onze opgedane fundamentele kennis over ESX-5 
secretie om te zetten naar een toepassing die gebruikt zou kunnen worden voor 
biotechnologie of vaccinontwikkeling. Wij hebben LipY, een substraat van ESX-5, 
genomen en in meer detail bepaald wat het gedeelte van LipY was dat verantwoordelijk 
was voor secretie. Vervolgens hebben we dit gedeelte van het gen gefuseerd aan 
OvaL, een stuk kunstmatig DNA wat gebruikt kan worden om vaccins te onderzoeken. 
Het ontstane fusie-eiwit werd maar mondjesmaat gesecreteerd, maar door het  
te muteren konden we varianten vinden die betere secretie vertoonden. Hoewel  
een klinische toepassing van deze data nog ver weg is laten we met dit werk zien 
dat je T7S kan gebruiken voor het secreteren van eiwitten die normaal gesproken 
niet door mycobacterien gemaakt worden en hoe dit secretieproces geoptimaliseerd  
kan worden.

In hoofdstuk 7 bespreek ik de tijdens mijn promotie verkregen data in  
de algemene discussie en probeer ik aan te geven wat deze resultaten betekenen 
voor het onderzoeksveld van de mycobacteriële eiwitsecretie. 
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