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Tuberculose
Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die 
de mensheid al eeuwen achtervolgt. Sporen 
van deze ziekte zijn zelfs aangetroffen in 
de mummies van het oude Egypte. De 
verwekker van tuberculose, Mycobacterium 
tuberculosis, werd ongeveer 130 jaar geleden 
ontdekt door een Duitse onderzoeker, 
Robert Koch, waarvoor hij de Nobelprijs 
ontving. TBC infecteert meestal de longen. 
Hier wordt de bacterie opgenomen door 
immuun cellen en vervolgens ingekapseld 
in een gedefinieerde structuur, die 
bekend staat als een granuloom. In een 
granuloom kan M. tuberculosis jaren in 
het lichaam verblijven zonder dat dit 
overlast veroorzaakt voor de gastheer. 
Dit wordt ook wel het latente stadium 
van de ziekte genoemd. Bij verminderde 
weerstand kan latente TBC zich echter 
ontwikkelen tot open (en besmettelijke) 
TBC, wat wordt gekenmerkt door pijn 
op de borst, ophoesten van bloed, koorts 
en gewichtsverlies. Omdat het lichaam 
letterlijk lijkt te worden verteerd door 
deze ziekte, werd TBC vroeger ook wel de 
‘tering’ genoemd.
M. tuberculosis vormt  nog steeds 
een grote bedreiging voor de 
volksgezondheid, omdat meer dan een 
derde van de wereldbevolking hiermee 
(latent) geïnfecteerd is, met name in 
ontwikkelingslanden. In deze landen 
kampt men ook vaak met HIV infecties, 
wat samen met TBC een dodelijke 
combinatie kan opleveren. Het dodental 
ten gevolge TBC wordt dan ook geschat op 
ongeveer 1,4 miljoen per jaar. Bestrijding 
van TBC is ingewikkeld, omdat er 
nog steeds geen goed vaccin is tegen 
deze ziekte. Het huidige vaccin, bacille 
Calmette-Guerin (BCG), is al in gebruik 
sinds de jaren 1920. Het werd ontwikkeld 
op het Institut Pasteur in Lille, Frankrijk, 

door het jarenlange doorkweken van een 
runder TBC bacterie, Mycobacterium bovis, 
tot deze niet langer ziekteverwekkend 
was. Hoewel dit vaccin kinderen redelijk 
effectief beschermt, is de werkzaamheid 
bij volwassenen veel minder. Daarbij is 
het gebruik van dit levende vaccin in 
HIV-geïnfecteerde mensen  riskant. TBC 
is in principe goed te behandelen, maar 
bestaat wel uit een fors regime van vier 
verschillende antibiotica, die een half jaar 
geslikt moeten worden. Deze behandeling 
wordt echter ineffectief en gecompliceerd 
als een persoon geïnfecteerd is met 
een multi-drug resistente stam van 
M. tuberculosis. Mede door gebrekkige 
diagnoses en het vroegtijdig afbreken van 
een antibioticakuur, ontstaan er steeds 
meer van dit soort multi-drug-resistente 
stammen. Er zijn zelfs al stammen van 
M. tuberculosis gesignaleerd waarvoor 
nu geen behandeling meer mogelijk is. 
Ontwikkeling van nieuwe antibiotica 
en een nieuw vaccin zijn daarom erg 
belangrijk. Om zulke medicijnen te 
kunnen ontwikkelen is het essentieel om 
meer onderzoek te doen naar TBC en haar 
verwekker, M. tuberculosis.

Mycobacteriën en de celenvelop
Onderzoek doen naar M. tuberculosis is 
ingewikkeld vanwege het hoge infectie 
risico en langzame groei (het duurt 
ongeveer 3 weken voor er kolonies 
zichtbaar worden op agar platen). Een 
neefje van de TBC bacterie, Mycobacterium 
marinum, veroorzaakt een TBC-achtige 
ziekte in koudbloedige dieren, zoals 
vissen en kikkers. Als mensen besmet 
raken met deze bacterie resulteert dit in 
een chronische huidinfectie. M. marinum 
heeft het voordeel van een relatief korte 
verdubbelingstijd van 4 tot 6 uur en 
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wordt steeds vaker gebruikt als model 
om mycobacteriële infectie te bestuderen 
in een natuurlijke gastheer, meestal de 
zebravis. Ook in dit proefschrift wordt 
M. marinum gebruikt als een model voor 
pathogene mycobacteriën.
Als je mycobacteriën onder de microscoop 
bekijkt (ook weergegeven op de omslag 
van dit proefschrift), kun je zien dat ze 
staafvormig zijn. Om zich te beschermen 
tegen antibiotica en immuunreacties van 
zijn gastheer, wordt de bacterie omgeven 
door een sterk waterafstotende (hydrofobe) 
celenvelop, die bestaat uit twee membranen 
(dubbellipidenlagen). De mycobacteriële 
binnenmembraan is vergelijkbaar met 
die van andere bacteriën en schermt het 
cytosol (alles aan de binnenkant) af van 
de buitenwereld. De ruimte tussen de 
twee membranen heet het periplasma. In 
het periplasma bevindt zich  de celwand, 
een structuur die zorgt dat de bacterie 
zijn vorm behoudt. De mycobacteriële 
buitenmembraan is zeer ongewoon, omdat 
deze voor een groot deel bestaat uit lange 
vetzuren (mycolzuren), die verbonden 
zijn met de celwand. Daarnaast is deze 
membraan rijk aan verschillende soort-
specifieke (glyco) lipiden. Deze unieke 
celenvelop biedt niet alleen bescherming, 
maar de dikke hydrofobe barrière maakt 
het ook moeilijker voor de bacterie om 
voedingsstoffen op te nemen en eiwitten 
uit te scheiden (secretie). 
Secretie van bepaalde eiwitten 
(virulentiefactoren) is belangrijk voor de 
bacterie, omdat deze virulentiefactoren 
het ziekteproces in de gastheer kunnen 
beïnvloeden. Voor het transport van 
eiwitten over hun celenvelop, hebben 
mycobacteriën specifieke eiwitsecretie 
systemen ontwikkeld, die bekend staan als 
type VII secretie (T7S). M. tuberculosis heeft 
vijf van deze T7S systemen, genaamd ESX-
1 tot ESX-5. Deze systemen, opgebouwd uit 
verschillende componenten, transporteren 
eiwitten over zowel de binnenste als de 
buitenste membraan. Het is echter niet 

bekend hoe dit precies verloopt en welke 
exacte componenten betrokken zijn bij dit 
proces. Daarnaast gebruikt de bacterie voor 
transport over de binnenmembraan de Sec 
en Tat translocatie systemen, waaronder 
ook de virulentie gerelateerde SecA2 route. 
Onze huidige kennis van deze eiwitsecretie 
routes wordt samengevat in hoofdstuk 1; 
op pagina’s 15, 18 en 22 van dit proefschrift 
vindt u dan ook een schematische 
weergave van de componenten van de Sec, 
Tat en T7S transport routes.

Het onderzoek in dit proefschrift
Het oorspronkelijke doel van dit 
proefschrift was om het T7S systeem 
ESX-5 te bestuderen. Dit ESX-5 secretie 
systeem is betrokken bij transport van 
verschillende eiwitten (ofwel ESX-5 
substraten), waaronder de familie van PE 
en PPE eiwitten. Deze eiwitfamilie is uniek 
voor mycobacteriën en behoorlijk groot; 
M. tuberculosis heeft meer dan 160 PE en 
PPE eiwitten en M. marinum zelfs meer dan 
270. De functie van deze eiwitten is echter 
grotendeels onbekend. 
Om meer te weten te komen over de 
componenten die essentieel zijn voor 
secretie via ESX-5, hebben we in hoofdstuk 
2 een proef opgezet om mutanten te 
vinden die niet langer in staat waren een 
specifiek ESX-5 substraat, PE_PGRS, uit 
te scheiden. In dit experiment vonden we 
echter helemaal geen ESX-5 mutanten. In 
plaats daarvan vonden we een grote groep 
mutaties in genen die betrokken zijn bij 
het maken van een specifiek glycolipide, 
lipooligosaccharide (LOS). Deze mutanten 
vertoonden ook defecten in verschillende 
stappen van LOS aanmaak. Interessant 
genoeg vonden we dat deze LOS mutanten 
geen problemen hadden bij het transport 
van PE_PGRS eiwitten, maar juist in 
het loslaten van deze eiwitten van het 
celoppervlak. Onverwacht hadden we dus 
een link gevonden tussen LOS biosynthese 
en het loslaten van bepaalde eiwitten van 
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de celoppervlak. Daarnaast konden we 
aantonen dat een van deze LOS mutanten 
verhoogd virulent is in zebravis embryo’s 
(in figuur 5 op pagina 50).
In onze zoektocht in hoofdstuk 2 hebben 
we geen nieuwe componenten van het 
ESX-5 systeem ontdekt. Het grootste 
mysterie van dit systeem is eigenlijk 
hoe transport over de buitenmembraan 
plaatsvindt (zie ook het vraagteken op 
pagina 22), omdat er tot dusver bijna geen 
eiwitten in dit membraan geïdentificeerd 
zijn. Buitenmembraaneiwitten hebben 
niet alleen een rol in eiwitsecretie, 
maar vormen ook kanaaltjes waardoor 
voedingsstoffen naar binnen komen. 
Identificatie van dergelijke eiwitten is 
moeilijk, omdat er geen reproduceerbare 
proeven bestaan om de mycobacteriële 
binnenmembraan van de buitenmembraan 
scheiden. Om dit probleem aan te pakken, 
zijn we in hoofdstuk 3 bezig geweest 
met de ontwikkeling van een methode 
om specifiek buitenmembraaneiwitten 
in de celenvelop van M. marinum te 
identificeren. Eerst maakten we de 
bacterie kapot en scheidden de celenvelop 
van de rest van de bacterie met behulp 
van centrifugatie. Daarna behandelden 
we de celenvelop met een specifiek 
oplosmiddel, wat resulteerde in een 
verrijking voor buitenmembraaneiwitten. 
Vervolgens hebben we uitgezocht 
welke eiwitten we gevonden hadden 
door een massaspectrometrie analyse. 
Hieruit volgde een aantal kandidaat-
buitenmembraaneiwitten (deze noem ik 
ook wel MOMPs; voor mycobacteriële 
outer membraan proteins) en deze 
werden verder geanalyseerd. Een van 
deze MOMPs, MMAR_0617, heeft een 
bijzonder C-terminaal domein, dat 
allerlei modificaties bleek te bevatten. 
Na opzuivering van dit eiwit konden we 
ook aantonen dat het kanaal-vormende 
eigenschappen vertoonde bij insertie in 
een kunstmatige membraan. Dit geeft aan 
dat MMAR_0617 kan functioneren als een 

kanaal in de buitenmembraan.
Hoofdstuk 4 gaat over SecA2, de 
accessoire Sec translocatie route, waarvan 
is aangetoond dat deze van belang is 
voor de virulentie van M. tuberculosis. De 
precieze reden hiervoor is niet bekend, 
maar heeft waarschijnlijk te maken met 
de (grotendeels onbekende) eiwitten 
die via dit systeem getransporteerd 
worden. In dit hoofdstuk gebruikten we 
een M. marinum stam met een mutatie in 
secA2 en toonden aan dat deze mutant 
minder goed granulomen kan vormen in 
zebravis embryo’s. Vervolgens gebruikten 
we de methode die we in Hoofdstuk 
3 ontwikkeld hebben om celenvelop-
eiwitten te identificeren. We ontdekten 
nieuwe substraten voor de accesoire Sec 
translocatie route, door de celenvelop-
samenstelling van een secA2 mutant met 
wildtype bacteriën te vergelijken met 
behulp van massaspectrometrie. Een 
aantal van deze potentiele substraten 
werden verder onderzocht op hun SecA2-
afhankelijkheid. Door hoge expressie 
van een van deze SecA2-afhankelijke 
substraten, namelijk proteïne kinase 
G (PknG), konden wij niet alleen de 
celenvelop lokalisatie van PknG herstellen, 
maar daarmee ook virulentie van de secA2 
mutant. Deze bevinding geeft belangrijke 
aanwijzingen over de rol van het accessoire 
Sec route in mycobacteriële virulentie.
In hoofdstuk 5, keerden we terug naar 
onze studie van het ESX-5 secretie 
systeem. Hier werd de rol onderzocht van 
een specifiek component van het ESX-5 
systeem, EspG5, dat essentieel gebleken 
is voor de werking van dit systeem. Door 
dit eiwit specifiek te zuiveren, vonden we 
dat EspG5 selectief een interactie aangaat 
met PE en PPE eiwitten, die uitgescheiden 
worden via ESX-5. Een klein aantal PE 
en PPE eiwitten gaan naar buiten via een 
ander T7S systeem, ESX-1. Interessant is 
dat de ESX-1 versie van EspG5, EspG1, 
juist interactie aangaat met deze PE / 
PPE eiwitten, maar niet met de PE / PPE 
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substraten van ESX-5. Onze studie toont 
dus aan dat EspG5 en EspG1 een specifieke 
interactie aangaan met hun eigen PE / PPE 
substraten (schematisch weergegeven in 
figuur 6 op pagina 123), wat suggereert dat 
EspG eiwitten specifieke chaperones zijn 
in de T7S secretie route.
Hoofdstuk 6 combineert deze resultaten 
in een algemene discussie. Dit proefschrift 
geeft inzicht in de grote verscheidenheid 
van transportprocessen over de 
mycobacteriële celenvelop. Terwijl we in 
eerste instantie verdwaald (LOSt) raakten 
in een aantal studies naar het T7S systeem 
ESX-5, hebben deze studies geleid tot 
interessante en onverwachte bevindingen 
over andere processen in de cel envelop. 
Verdere inspanningen in het karakteriseren 
van de mycobacteriële celenvelop en 
eiwitsecretie zullen ons hopelijk in staat 
stellen om nieuwe tactieken te ontwikkelen 
om TBC te bestrijden.


