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Samenvatting 

Mycobacterium tuberculosis, de verwekker van tuberculose, is nog steeds een belangrijk 
probleem voor de internationale gezondheidszorg. Meer dan een derde van de 
wereldbevolking is geïnfecteerd met deze bacterie en elke seconde wordt er een 
nieuw persoon besmet. Jaarlijks krijgen 8 miljoen mensen tuberculose en sterven er 
ongeveer 2 miljoen mensen aan deze ziekte. Hiermee is tuberculose de 
belangrijkste infectieziekte veroorzaakt door een bacterie.   
   In dit proefschrift is het onderzoek beschreven dat ik gedaan heb naar 
eiwitsecretie in Mycobacterium marinum, een nauwe verwant van M. tuberculosis, met in 
het bijzonder aandacht voor de mysterieuze PE en PPE eiwitten.  De PE en PPE 
genen waren een van de grote verassingen van de ontcijfering van het M. tuberculosis 
genoom; deze genen zijn uniek voor de mycobacteria en vormen samen maar liefst 
bijna 10% van het coderende gedeelte van het genoom. Desondanks is de functie 
van deze eiwitten helaas nog grotendeels onbekend. Bij dit promotieonderzoek zijn 
verschillende aspecten van eiwitsecretie door mycobacteriën onderzocht. Kennis 
van deze processen zal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van (nieuwe) 
interventiestrategieën. Daarnaast hebben we met dit onderzoek meer inzicht 
gekregen in het gebruik van M. marinum als alternatief voor het tuberculose 
onderzoek. 
   In hoofdstuk 1 is een korte inleiding gegeven over tuberculose, met nadruk op 
de celwand van de tuberculose bacterie en de eiwitsecretie door deze bacterie. Dit 
is nader beschreven in hoofdstuk 2, dat ingaat op de huidige kennis omtrent een 
nieuw type secretie systeem dat als eerste ontdekt is in Mycobacterium, namelijk het 
type VII secretie systeem. Dit secretie systeem is niet specifiek voor dit genus, het 
blijkt ook aanwezig te zijn in verschillende andere Gram-positieve bacteriën. Ook 
wordt in dit hoofdstuk het belang van type VII secretie voor de virulentie 
beschreven. Hoofdstuk 3 is het eerste hoofdstuk dat het experimentele onderzoek 
beschrijft en dit hoofdstuk behandelt de genetische variatie tussen verschillende M. 
marinum stammen en het effect van deze variatie op de virulentie van deze 
stammen in volwassen zebravissen. Deze studie laat zien dat de verschillende M. 
marinum stammen op grond van hun genetische verwantschap gegroepeerd kunnen 
worden in twee verschillende clusters, genaamd cluster I en cluster II. Deze twee 
clusters vertonen ook duidelijk verschillen in virulentie, waarbij stammen van 
cluster II zorgen voor chronische infecties in zebravissen, terwijl de andere 
stammen juist een acute infectie veroorzaken. Ook blijkt uit deze resultaten dat 
met name cluster I stammen problematische infecties veroorzaken bij mensen. De 
resultaten van hoofdstuk 3 zijn daarnaast ook gebruikt om het zebravissen infectie 
model verder te ontwikkelen aan de VUmc. 
   Nu de gereedschappen aanwezig waren om M. marinum goed te kunnen 
bestuderen, richtte mijn onderzoek zich op de secretie van (potentiële) 
virulentiefactoren. Hoofdtsuk 4 beschrijft de eerste experimenten in deze richting, 
waar besloten is om de secretie te bestuderen van het kleine en goed oplosbare 
PPE41 eiwit. Het onderzoek in dit hoofdstuk laat zien dat PPE41 uitgescheiden 
wordt via een nieuw type VII secretie systeem, dat ESX-5 is genoemd. Dit secretie 



systeem is aanwezig in langzaam-groeiende mycobacteriën, waaronder de 
belangrijkste pathogene Mycobacterium soorten vallen, terwijl het afwezig is in de 
snel-groeiende soorten zoals Mycobacterium smegmatis. Echter, wanneer het hele 
ESX-5 gencluster in M. smegmatis tot expressie wordt gebracht is deze bacterie wel 
in staat PPE41 te secreteren. Vervolgens is in hoofdstuk 5 beschreven welke 
eiwitten nog meer via ESX-5 uitgescheiden worden. Hier laat ik zien dat ESX-5 
een zeer belangrijk secretiesysteem is, dat verantwoordelijk is voor de uitscheiding 
van alle recent geëvolueerde PE en PPE eiwitten. Vanwege hun hoge homologie 
hadden we al voorspeld dat deze eiwitten via dezelfde route gesecreteerd zouden 
worden en ze hebben mogelijk ook (deels) dezelfde of overlappende functies. 
Door nu de virulentie van de ESX-5 mutant te bestuderen is het mogelijk om het 
effect van al deze PE/PPE eiwitten in een keer te bestuderen. Deze benadering 
werd gevolgd in hoofdstuk 6, waar verschillende aspecten van de interactie van de 
ESX-5 mutant met het immuunsysteem van de gastheer zijn beschreven. Deze 
studie laat zien dat de eiwitten die gewoonlijk door ESX-5 gesecreteerd worden de 
aangeboren (innate) immuunreactie van de macrofaag in belangrijke mate 
manipuleren. Zo wordt de productie van een aantal belangrijke cytokines 
onderdrukt terwijl de productie van andere cytokines juist gestimuleerd worden. 
Daarnaast is de ESX-5 mutant verstoord in het induceren van celdood van de 
macrofaag. Deze resultaten impliceren dat ESX-5 een belangrijke rol speelt in de 
interactie van pathogene mycobacteriën met het immuunsysteem. Ten slotte 
worden in hoofdstuk 7 de resultaten van de voorgaande hoofdstukken als geheel 
bediscussieerd met nadruk op het nieuw ontdekt type VII secretie systeem ESX-5. 
   Alle experimenten beschreven in dit proefschrift zijn gedaan aan M. marinum, en 
hoewel we verwachten dat deze resultaten ook toepasbaar zijn voor M. tuberculosis, 
zullen toekomstige experimenten dat moeten uitwijzen. Als onze hypothese klopt, 
dan zal het onderzoek aan ESX-5 waarschijnlijk een belangrijke rol krijgen in het 
tuberculose onderzoek en het is te hopen dat onze kennis over dit secretie systeem 
zal bijdragen tot een oplossing in onze strijd tegen deze belangrijke pathogeen.   
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