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Wetenschap

De levensmiddelenproducent van van-
daag speelt in op de wensen van de con-
sument. De consumentenvoorkeur gaat
uit naar ‘natuurlijke’ producten: een
minimale behandeling door de produ-
cent en geen (chemische) conserverings-

middelen met daarnaast makkelijke
bereiding en bovenal (microbiologische)
veiligheid. Deze combinatie van wensen
heeft geleid tot de introductie van diverse
kant-en-klare levensmiddelen die na pro-
ductie voornamelijk worden geconser-
veerd door koeling.

Koelkasttemperatuur
Deze mild geconserveerde levensmidde-
len kunnen rauwe of minimaal verhitte
bestanddelen bevatten, hetgeen de aan-
wezigheid van diverse micro-organismen
impliceert. De meeste bacteriën kunnen

niet uitgroeien bij koelkasttemperatuur,
waardoor het product relatief veilig in de
koelkast kan worden bewaard. Een bac-
terie die algemeen in de natuur voorkomt
en ook bij lage temperatuur kan groeien,
is de voedselpathogeen Listeria monocy-
togenes. Deze pathogeen kan listeriose
veroorzaken, een ziekte die kan leiden tot
hersenvliesontsteking met een dodelijke
afloop in circa 25% van de gevallen. De
meeste infecties treden op bij personen
met een verzwakt afweersysteem. De
consequentie van listeriose bij zwangere
vrouwen is vaak een spontane abortus. L.
monocytogenes kan groeien in de koel-
kast en vormt daardoor een potentieel
gevaar in kant-en-klaarmaaltijden. Ande-
re factoren die bijdragen aan de persis-
tentie van de bacterie in de voedselketen
zijn het vermogen om te groeien bij rela-
tief hoge zoutconcentraties, om te over-
leven bij een lage pH-waarde en om bio-
films (een moeilijk te verwijderen opho-
ping van bacteriën) te vormen op diverse
oppervlakken.

Kennis over de groei en overleving van L.
monocytogenes is essentieel om ade-
quate behandelingen aan het voedsel te
geven en eventuele risico’s beheersbaar
te maken. Deze conserveringsmethoden
dienen mild te zijn teneinde te voldoen
aan de eisen die de consument aan
levensmiddelen stelt (natuurlijk en vers).
Voorbeelden van milde conserverings-
technieken zijn een hittebehandeling bij
relatief lage temperatuur, een hogedruk-
behandeling, verpakken onder gewijzig-
de gascondities en bewaren bij lage tem-
peratuur.
Dit artikel beschrijft de adaptatie van L.
monocytogenes aan lage temperatuur en
de rol van koudeschokeiwitten en osmo-
lieten (kleine organische moleculen die
in de cel kunnen worden geaccumuleerd
zonder dat ze celfuncties storen) hierin.
Ook worden de osmolietopnamesyste-
men, BetL, Gbu, OpuC en OpuB bespro-
ken en de sigma factor sB, die deze opna-
mesystemen reguleert.

Overlevingsstrategieën List
bij lage temp

Samenvatting
Listeria monocytogenes is een belangrijke voedselpatho-
geen die verantwoordelijk is voor ernstige infecties. Veel uit-
braken van deze pathogeen zijn geassocieerd met kant-en-
klare levensmiddelen die een minimale conserveringsbehan-
deling hebben ondergaan of besmet zijn na behandeling.
Veel van deze producten worden bij lage temperatuur
bewaard. Enkele pathogenen, zoals L. monocytogenes, kun-
nen groeien in de koelkast. Inzicht in de mechanismen die
groei van L. monocytogenes bij lage temperatuur mogelijk
maken, zijn essentieel om adequate behandelingen aan het
voedsel te geven en eventuele risico’s beheersbaar te
maken.

Abstract
Survival strategies of Listeria monocytogenes at low tempe-
ratures
Listeria monocytogenes is an important food-borne patho-
gen that may cause severe infections in humans. Many out-
breaks caused by this organism have been associated with
ready-to-eat foods which may have undergone some form of
minimal processing, or have been contaminated after pro-
cessing. Ready-to-eat foods rely heavily on refrigeration as
preservation technique. However, certain pathogens, like L.
monocytogenes, are able to proliferate at refrigeration tem-
peratures. Insight into the mechanisms allowing low-tempe-
rature growth is essential to understand and possibly con-
trol growth at low temperature.
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Na een koudeschok blijken bepaalde
eiwitten in verhoogde concentratie

voor te komen
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Koudeadaptatie
L. monocytogenes kan bij lage tempera-
turen groeien, zelfs tot rond het vriespunt
[5]. Kennis van de koudeadaptatieme-
chanismen die deze bacterie gebruikt,
geeft inzicht en misschien zelfs mogelijk-
heden om de groei bij lage temperatuur
te voorkomen. De mechanismen die L.
monocytogenes gebruikt om te groeien
bij lage temperatuur omvatten het
behoud van de membraanvloeibaarheid,
de opname van osmolieten en struc-
tuurstabilisatie van macromoleculen,
zoals ribosomen, die nodig zijn voor
eiwitsynthese. Het behoud van de mem-
braanvloeibaarheid wordt gerealiseerd
door het veranderen van de vetzuren van
iso naar anteiso, en door het verkorten
van de vetzuurketens [2].

Koudeschokeiwitten
Bij blootstelling van L. monocytogenes
aan lage temperatuur blokkeert de syn-
these van de meeste eiwitten, waar-
schijnlijk door het uiteenvallen van de
ribosomen in de verschillende subeenhe-
den. Bij bestudering van de eiwitten die
in de bacterie voorkomen na een koude-
schok blijken bepaalde eiwitten juist in
verhoogde concentratie voor te komen,

met name vertegenwoordigers van de
zogenaamde koudeschokeiwittenfamilie
(cold-shock proteins, CSPs) [1]. 
CSPs worden in vrijwel alle bacteriën
aangetroffen, waaronder Bacillus subtilis
en Lactococcus lactis. In L. monocytoge-
nes LO28 werden met behulp van tweedi-
mensionale gelelektroforese vier koude-
schokeiwitten (CSPs) geïdentificeerd [6].
Twee van deze eiwitten, Csp1 en Csp3,
zijn meer aanwezig in L. monocytogenes-
cellen die aan lage temperatuur blootge-
steld zijn (figuur 1). Daar deze eiwitten
waarschijnlijk een effect hebben op ribo-
soom en mRNA-stabilisatie bij de transla-
tie van mRNA in eiwit, en dit ook tijdens
andere processen van belang kan zijn,
werd onderzocht of deze eiwitten tijdens
een hogedrukbehandeling ook meer aan-

wezig zijn in L. monocytogenes-cellen.
Het bleek dat de niveaus van twee van de
vier CSPs (dit keer Csp1 en Csp2) ver-
hoogd waren na een hogedrukbehande-
ling van de cellen. Ook bleken L. mono-
cytogenes-cellen een hogedrukbehande-
ling beter te kunnen overleven wanneer
ze zijn aangepast aan lage temperatuur.
Het percentage cellen dat een hogedruk-
behandeling overleefde, was 100 maal
hoger voor cellen die een koude schok
hadden ondergaan dan cellen die groei-
den bij 30°C [6]. Dit impliceert dat een
koudeschok crossprotectie (kruisbe-
scherming) geeft voor een hogedrukbe-
handeling, wat de effectiviteit van
gecombineerde conserveringstechnieken
kan beïnvloeden.

Osmolieten
Betaïne en carnitine kunnen de groei van
L. monocytogenes stimuleren in omge-
vingen met hoge osmolariteit (hoge zout-
of suikerconcentratie) en bij lage tempe-
ratuur. Het zijn osmolieten, kleine mole-
culen zonder netto lading die tot hoge
concentraties in cellen kunnen worden
opgenomen zonder dat ze celfuncties
storen (figuur 2). Betaïne en carnitine
zijn met name aanwezig in levensmidde-

len van respectievelijk plantaardige en
dierlijke oorsprong en worden opgeno-
men door L. monocytogenes wanneer
deze zich in een omgeving bevindt met
een hoge osmolariteit, zodat de cel geen
water verliest (plasmolyse). Ook worden
ze opgenomen uit de omgeving wanneer
de cel zich in een omgeving met lage tem-
peratuur bevindt. De functie die de osmo-
lieten dan hebben, is niet precies bekend.
Waarschijnlijk dienen ze als stabilisatoren
van enzymen en/of membranen. 
De osmolieten worden over de celmem-
braan getransporteerd via drie transport-
systemen: BetL, OpuC en Gbu. BetL
transporteert tegelijkertijd met een natri-
umion (met behulp van de elektrochemi-
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Fig. 1   Koudeschokeiwitten (CSPs) in L. monocytogenes LO28. In het bovenste paneel zijn
eiwitten van cellen in exponentiële groeifase bij 37°C weergegeven met behulp van twee-
dimensionale gelelektroforese. Scheiding op basis van grootte (verticale richting) en lading
(iso-elektrisch punt, horizontale richting). In het onderste paneel zijn het eiwitten van cellen
die vier uur blootgesteld zijn aan 10°C. 

Fig. 2   Structuurformules van de osmolieten
betaïne en carnitine.

L. monocytogenes kan groeien in de
koelkast en vormt een potentieel

gevaar in kant-en-klaarmaaltijden
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sche gradiënt) betaïne de cel in. Gbu
transporteert ook voornamelijk betaïne,
maar dit transport is afhankelijk van ATP
(ook wel een ABC-transporter genoemd,
ATP-binding cassette transporter). OpuC
transporteert voornamelijk carnitine.
Deze transporter is ook van het ABC-type
(figuur 3).

Sigmafactoren
De opname van betaïne en carnitine via
deze transportsystemen wordt op ver-
schillende niveaus gereguleerd: op het
niveau van de transcriptie (het overschrij-
ven van DNA in boodschapper RNA), de
translatie (de vorming van eiwit met
behulp van het RNA) en posttranslatio-
neel. De genen in het DNA die coderen
voor de transporters worden onder ande-
re gereguleerd door sigmafactoren.
Sigmafactoren zijn verantwoordelijk voor
het herkennen van een bepaalde sequen-
tie voor een gen, waardoor ze transcriptie
kunnen sturen. Een van die sigmafacto-
ren, de sigmafactor sB wordt actief wan-
neer L. monocytogenes zich in ongunsti-
ge omgevingen bevindt en kan dan trans-
criptie zo reguleren dat
stressgerelateerde genen, zoals opuC,
worden overgeschreven (figuur 4).

Translatie-efficien-
cy is een tweede
belangrijke factor
die de hoeveelheid
transportereiwit
bepaalt. De sterkte
van de ribosomale
binding-site is bij-
voorbeeld belang-
rijk in de herken-
ning van het mRNA
door het ribosoom.
Ten derde speelt de

posttranslationele regulatie een rol in de
opname van betaïne en carnitine. De acti-
viteit van de transporters bepaalt uiteinde-
lijk hoeveel betaïne en carnitine wordt
opgenomen [4].
Een vierde transporter, OpuB, werd
onlangs gekarakteriseerd. Deze transpor-
ter vertoont grote gelijkenis met die voor
de choline transporter OpuB in B. subti-
lis. Het kon echter niet onomstotelijk
worden bewezen dat OpuB in L. monocy-
togenes een cholinetransporter is [3].
Wel kon met behulp van een OpuB
mutant in L. monocytogenes LO28 wor-
den vastgesteld dat deze transporter
geen rol speelt in de groei bij lage tem-
peratuur of hoge zoutconcentraties.
In experimenten met muizen werd gevon-
den dat OpuC, de carnitine transporter,
een rol speelt in de virulentie van L.
monocytogenes, waarschijnlijk omdat er
tijdens de pathogenese (het proces waar-
bij L. monocytogenes zich vermeerdert in
de gastheer en ziekte veroorzaakt) condi-
ties voorkomen met hoge osmolariteit
(bijvoorbeeld tijdens intracellulaire
groei) en carnitine veel in zoogdiercellen
voorkomt [7]. Ook werd ontdekt dat
OpuB een rol speelt in de virulentie van L.
monocytogenes.

Conclusie
Het is duidelijk dat verschillende proces-
sen een rol spelen bij de adaptatie van 
L. monocytogens aan ongunstige omge-
vingsfactoren zoals lage temperatuur.
Voor de productie van minimaal behan-
delde kant-en-klare levensmiddelen heeft
waarschijnlijk de toepassing van een
combinatie van verschillende milde pro-
cessen de beste kans van slagen. Voor het
ontwerp van adequate conserveringsme-
thoden is het dan wel nodig om de inten-
siteit en de volgorde van de verschillende
milde processen zorgvuldig te kiezen.
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Fig. 3   Schematische weergave van de trans-
porters die betrokken zijn bij het transport
van osmolieten in L. monocytogenes.

Fig. 4   Schematische weergave van sigma factor sB gerelateerde transcriptie van genen in L.
monocytogenes.


