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MYCOBACTERIËLE FACTOREN BETROKKEN BIJ 
GRANULOOMVORMING
Tuberculose
Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie 
Mycobacterium tuberculosis. Infectie ontstaat wanneer bacteriën die door een 
TBC patiënt door ademhalen of hoesten in de lucht worden verspreid, worden 
ingeademd en in de longen terecht komen. De ziekte ontwikkelt zich meestal 
in de longen maar kan zich ook verspreiden naar andere delen van het lichaam. 
Slechts 5-10% van de mensen die geïnfecteerd is, wordt ziek. Dat komt omdat 
in het merendeel van de infecties het immuunsysteem M. tuberculosis inkapselt 
en onderdrukt. Deze ingekapselde ophopingen van geïnfecteerde cellen worden 
granulomen genoemd  (Fig. 1).

De vorming van granulomen lijkt gunstig te zijn voor de gastheer, de mens. 
De laatste jaren is echter gebleken dat granuloomvorming ook wordt gepromoot 
door M. tuberculosis. De TBC bacteriën in granulomen zijn namelijk in staat om het 
immuunsysteem van hun gastheer te manipuleren. Hierdoor worden ze niet gedood 
maar kunnen ze zich juist vermenigvuldigen. Bovendien bevordert de vorming van 
granulomen de verspreiding van M. tuberculosis naar nieuwe gastheren.

Figuur 1. Schematische weergave van een 
granuloom. De TBC bacteriën (rood) bevinden 
zich in het midden van het granuloom in hun 
primaire gastheer cel de macrofaag (blauw). 
Omdat deze immuuncellen niet zijn staat 
zijn de bacteriën af te doden, worden er 
extra macrofagen en andere immuuncellen 
(roze en groen) aangetrokken die samen een 
gestructureerde ophoping vormen en de 
bacteriën als het ware inkapselen. 

Waarom is TBC onderzoek nodig?
Ondanks dat TBC in westen bijna niet meer voorkomt, is M. tuberculosis 
wereldwijd de meest dodelijke bacterie. In 2011 stierven 1,4 miljoen mensen aan 
de ziekte, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Naar schatting een derde van de 
wereldbevolking is geïnfecteerd met M. tuberculosis.

Preventie en behandeling van TBC schieten nog altijd tekort. Er bestaat 
weliswaar een TBC vaccin (BCG) dat vrij goed werkt bij kinderen, maar dit vaccin 
biedt volwassen onvoldoende bescherming. Daarnaast kan TBC behandeld 
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worden met een (langdurige) antibioticakuur, maar door veelvuldig gebruik hiervan 
ontstaan steeds meer M. tuberculosis bacteriën die resistent zijn voor enkele of 
zelfs alle beschikbare antibiotica. Het is dus van essentieel belang dat er nieuwe 
vaccins en antibiotica worden ontwikkeld. Hiervoor is gedetailleerde kennis van 
het ziekteproces van TBC noodzakelijk. Kennis die tot op heden gering is.

Onderzoeksmethode
Werken met M. tuberculosis heeft een aantal nadelen. Zo is het gevaarlijk 
voor de onderzoeker en verloopt het TBC ziekteproces in muizen (het meest 
gebruikte proefdier) heel anders dan in mensen. Vanwege deze nadelen hebben 
we Mycobacterium marinum als model bacterie gebruikt. M. marinum is nauw 
verwant aan M. tuberculosis en vormt voor mensen geen groot gevaar omdat de 
bacterie bij 30ºC groeit, en over het algemeen hooguit een lokale huidontsteking 
veroorzaakt. In de natuur veroorzaakt M. marinum TBC in vissen en andere 
koudbloedige dieren. Ondanks dat vissen geen longen hebben, komt het 
ziekteproces van M. marinum in vissen sterk overeen met dat van M. tuberculosis 
in mensen. Zo ontstaan er granulomen in verschillende organen. De zebravis is 
een ideaal proefdier om M. marinum infecties te bestuderen. Door transparante 
zebravis embryo’s te infecteren met M. marinum waarin we een rood fluorescerend 
eiwit in hebben geïntroduceerd, kunnen we infectie en granuloomvorming in 
levende embryo’s volgen met fluorescentie microscopie (Fig. 2).

Figuur 2. M. marinum infectie in zebravis embryo’s. Transparant zebravis embryo vijf dagen 
na infectie met rood fluorescerende M. marinum bacteriën. Boven: foto met normaal licht, 
de schaal representeert 1 millimeter. Onder: foto van hetzelfde embryo met fluorescent 
licht waarin de kleine rode stipjes losse bacteriën zijn en de grote rode stippen ophopingen 
van bacteriën in granulomen. 

Dit proefschrift
Omdat vorming van granulomen complex is, gebruiken TBC bacteriën waarschijnlijk 
een arsenaal aan stoffen (voornamelijk eiwitten en vetten) om dit proces te 
beïnvloeden. In eerder onderzoek is slechts van enkele stoffen aangetoond dat 
ze betrokken zijn bij granuloomvorming. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de 
huidige kennis over een bekende mycobacteriële factor in granuloomvorming, 
namelijk het type VII secretiesysteem (T7SS).
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Figuur 3. Opzet van de M. marinum zebravis embryo screen. In de screen zijn willekeurige 
M. marinum bacterie mutanten geanalyseerd op hun vermogen om granulomen te 
veroorzaken in zebravis embryo’s. Er is geselecteerd op mutanten zoals de mutant met 
blauwe ogen omdat deze een verminderd vermogen heeft om granulomen te veroorzaken 
in vergelijking met de normale M. marinum bacterie. In deze ‘granuloommutant’ blijkt gen 
‘B’ te coderen voor een stof (factor) die betrokken is bij het veroorzaken van granulomen.

In hoofdstuk 3 is de opzet van een zoektocht (screen) beschreven waarin we 
met behulp van het M. marinum zebravis embryo modelsysteem factoren kunnen 
identificeren die de bacterie nodig heeft om granuloomvorming te induceren 
(Fig. 3). M. marinum bacteriën veroorzaken normaal gesproken in vijf dagen 
infectie met granulomen in zebravis embryo’s (zie ook Fig. 2). In de screen zijn 
willekeurige varianten (mutanten) van de normale M. marinum bacterie gebruikt 
waar in iedere mutant een ander gen defect (gemuteerd) is. Een gen is een 
stukje DNA dat codeert voor één eiwit. De bacterie mutanten zijn getest voor 
granuloomvorming en er is geselecteerd op mutanten die niet (goed) in staat 
waren om granulomen te vormen. Vervolgens is geanalyseerd welke genen 
verstoord waren in deze ‘granuloommutanten’. De eiwitten (stoffen) die worden 
gecodeerd door deze genen zijn belangrijk voor het veroorzaken van granulomen. 
Deze screen vormt de basis voor de rest van het proefschrift.

In hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van de screen na het testen van 1000 
verschillende bacterie mutanten. In totaal hebben we 23 ‘granuloommutanten’ 
geïdentificeerd. De defecte genen in deze mutanten coderen voor stoffen (eiwitten) 
die dus essentieel zijn voor de bacterie om ziekte te veroorzaken. Twintig hiervan 
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zijn ook aanwezig in M. tuberculosis en van sommige is al eerder beschreven dat 
M. tuberculosis ze nodig heeft om ziekte te verwekken. Dat betekent dat onze M. 
marinum resultaten relevant zijn voor M. tuberculosis.

TBC bacteriën hebben een celwand bestaande uit een binnenmembraan, 
een periplasma (tussenruimte) en een buitenmembraan om zich te beschermen 
tegen invloeden van buitenaf. Om stoffen (eiwitten) over deze membranen 
te transporteren (secreteren) zijn transportkanalen (secretiesystemen) nodig. 
Hoofdstuk 5 beschrijft een granuloommutant uit de screen waarin het SecA2 
secretiesysteem defect is (Fig. 4, linker deel). Het was al bekend dat TBC bacteriën 
het SecA2 secretiesysteem gebruiken om ziekte te verwekken. Welke eiwitten 
gesecreteerd werden was echter nog onbekend. Wij hebben een aantal eiwitten 
geïdentificeerd die door SecA2 worden gesecreteerd.

In het buitenmembraan van TBC bacteriën bevinden zich verschillende 
moleculen die het immuunsysteem kunnen manipuleren. In hoofdstuk 6 beschrijven 
we een granuloommutant die een afwijking heeft in het buitenmembraan molecuul 
lipoarabinomannaan (LAM, Fig. 4, rechter deel). LAM bestaat uit 2 domeinen 
(het donkerblauwe en het lichtblauwe domein in Fig. 4) die zijn voorzien van 
suikergroepen (zogenaamde mannose residuen, de roze en oranje structuren in 
Fig. 4). In de betreffende granuloommutant ontbreken de roze suikergroepen. 
Voorheen is altijd verondersteld dat de suikergroepen op het lichtblauwe 
LAM domein belangrijk zijn voor de manipulatie van het immuunsysteem en 
granuloomvorming. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de suikergroepen op het 
donkerblauwe domein hierin een rol spelen.

Figuur 4. Schematische weergave van factoren die betrokken zijn bij granuloomvorming. 
Links: om ziekte te veroorzaken secreteren TBC bacteriën bepaalde stoffen over de 
verschillende membranen. Dit gebeurt door secretiesystemen die in de membranen zitten, 
zoals SecA2. Rechts: TBC bacteriën gebruiken moleculen in het buitenmembraan zoals 
LAM om het immuunsysteem van de gastheer manipuleren. LAM bestaat uit verschillende 
domeinen die zijn voorzien van suikergroepen.
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Conclusie
In ons onderzoek met het M. marinum zebravis embryo modelsysteem hebben we een 
heel aantal (nieuwe) bacteriële stoffen (factoren) geïdentificeerd die betrokken zijn bij 
het ontstaan van granulomen in TBC. Het lijkt er op dat onze resultaten ook relevant 
zijn voor M. tuberculosis infectie in mensen. De factoren die we hebben gevonden 
zouden kunnen dienen als doelwit voor een nieuw vaccin of nieuwe antibiotica.




