
Morfologie
Van nature groeien filamenteuze schim-
mels polair: net als een plant met hun
myceliumhyphen in een vaste onder-
grond en de hyphen met het vruchtli-
chaam daar bovenuit stekend. In indus-
triële processen zweven ze echter net als
eencellige organismen rond in een reac-
tor met vloeibaar medium. Het is al lang
bekend dat filamentueze schimmels op
een vast substraat meer eiwit produce-
ren. Alleen over het waarom tastte men in
het duister. In zijn onderzoek toont Te
Biesebeke aan dat de polaire groei en de
morfologie van de filamenteuze schim-
mel een belangrijke rol spelen.

Bij het ontwerpen van bioreactoren voor
schimmels die groeien in een vast sub-
straat keek men tot nog toe vooral naar
de proceskundige conditie. De schim-
melgroei in een vast substraat verschilt
erg in vergelijking met groei in een vloei-
baar medium, vooral wat betreft de mor-
fologie. De zuurstofconsumptie is gelimi-
teerd tijdens groei in een vast substraat.
Deze factoren hebben invloed op de ei-
witproductie van schimmels. In maart
promoveerde Rob te Biesebeke bij het
Wageningen Centre for Food Sciences
(WCFS) op een onderzoek naar de fila-
menteuze schimmel Aspergillus oryzae.
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Wetenschap

Filamenteuze schimmels zijn in staat com-
plexe enzymen uit te scheiden. Ze hebben
daarvoor een specialistisch organel in de
tip van de schimmelhyphen dat bestaat uit
secretoire blaasjes die gevuld zijn met
eiwitten. Deze secretie blaasjes transpor-
teren de eiwitten naar de uiteinden van de
hyphen waar ze worden uitgescheiden. De
blaasjes zijn zowel betrokken bij de eiwit-
uitscheiding als bij polaire groei. Dit leid-
de tot hypothese dat een schimmel die
morfologisch minder ontwikkeld is daar-
door ook minder eiwit kan uitscheiden.

Eiwitsecretie
Als dit laatste waar is, kan dat ook wor-
den omgekeerd: een sterk ontwikkelde
schimmel moet dan meer eiwit produce-
ren. Te Biesebeke construeerde twee mu-
tante stammen van Aspergillus oryzae met
een extreme hyphegroei en een sterke
vertakkinggraad. Hij liet ze groeien op
graankorrels en vond geen verschil in de
productie van biomassa tussen de mu-
tanten en een wild type Aspergillus. Maar
de enzymactiviteit veranderde wel. Bij de
mutante stammen mat hij een toename
van 50 tot 100% in de enzymactiviteit van
amylase, glucoamylase en protease ten
opzichte van de wilde stam. Het was
vooral de vertakkinggraad van de hyphen
die het verschil verklaarde. Een schimmel
groeit aan haar toppen in een vast medi-
um en scheidt daar verteringsenzymen
uit. Hoe meer hyphale tips, hoe hoger de
enzymproductie. Hiermee was bewezen
dat de morfologie in directe relatie staat
met de eiwitproductie.
Om een beter begrip te krijgen van wat er
op moleculair niveau gebeurt als een
schimmel sterke gepolariseerde groei
vertoont, bestudeerde de onderzoeker de
genexpressie van Aspergillus Met een
genoomwijde genexpressie-analysetech-
niek werden rond de 30 genen geïdentifi-
ceerd die alleen tijdens groei op een vast
substraat tot expressie komen. Het over-
grote deel van deze genen codeert voor

Filamenteuze schimmels produceren meer eiwitten als ze groeien op een vaste ondergrond dan

ondergedompeld in een vloeibaar medium. Toch is het laatste de industriële praktijk. Wat gebeurt

er met een schimmel als die op een vast medium groeit en hoe is de eiwitproductie verder te ver-

hogen?

Schimmels houden van vas

Rob te Biesebeke: “Wat betreft de vastestoffermentatie hebben we alleen het topje van de
ijsberg gezien.”



een betere productie. We weten echter
nog niet goed hoe het precies werkt. De
nadruk in het huidige schimmelonder-
zoek verschuift hierdoor naar de identifi-
catie van genen en genproducten die
betrokken zijn bij de morfologische ont-
wikkeling.”

Toepassing
Van oudsher hebben gefilamenteerde
schimmels een rol in de voedselconserve-
ring. Penicillium-soorten dragen bij aan
de fermentatie en smaak van zachte ka-
zen als Roquefort en Camembert en aan
de bereiding van worst. Aspergillus-soor-
ten zijn betrokken bij de fermentatie van
cacaobonen. De species Aspergillus oryzae
vindt in Japan een typische toepassing bij
de productie van sojasaus en sake (rijst-
wijn). Het was ook een Japanner, Takami-
ne, die in 1894 de eerste industriële fer-
mentatie beschreef voor de productie van
amylase. Dat betrof een fermentatie van
laagjes Aspergillus oryzae in een vast bed
van gestoomde rijst met zemelen.
Toen na de oorlog de industriële produc-
tie van antibiotica op gang kwam, koos
men voor vloeibare fermentaties met fila-
menteuze schimmels. Voordeel is dat het
opzuiveren van de producten uit de vloei-
stof makkelijker is dan uit een vast medi-
um. In de vloeistof groeien de schimmels
ook sneller en toch blijft de eiwitafschei-
ding achter ten opzichte van die in een
vast medium. Het lijkt alsof in een vloei-
stof de schimmels tot het uiterste worden
gedreven en niet verder meer komen.
Vandaar dat de wetenschap weer bij het
begin is begonnen: het organisme zelf.
Inmiddels vinden de gezuiverde enzym-
preparaten van schimmels steeds breder
toepassing in sectoren als de textiel, de
voedingsmiddelenindustrie, wasmidde-
len, diervoeder, de papierfabricage en de
farmacie.

globine dieper in het substraat kunnen
penetreren omdat zuurstof dan minder
gelimiteerd zou zijn. De onderzochte
hemoglobineproducerende stammen
hadden een hogere zuurstofconsumptie,
groeisnelheid en biomassaproductie
(+30%). En daarbij hadden ze een 30 tot
150% hogere amylase- en proteaseactivi-
teit en een negen keer hogere activiteit
van glucoamylase! Kortom een stam die
het hemoglobinegen permanent tot ex-
pressie brengt, past in een strategie voor
het verhogen van de opbrengst.

Tip van de ijsberg
Op de vraag of we in de toekomst naar
industriële fermentaties op vast medium
gaan, geeft Te Biesebeke genuanceerd
antwoord: “Wat betreft de vastestoffer-
mentatie hebben we alleen het topje van
de ijsberg gezien. Groei van schimmels
op een vast substraat kan mogelijk uit-
komst bieden bij de bottlenecks die men
tegenkomt bij de productie van eiwitten.
Het belang van de relatie tussen morfolo-
gie en het secretiemechanisme is lange
tijd onderschat. En daar ligt de sleutel tot
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eiwitten die betrokken zijn bij polaire
groei en/of morfologie van de schimmel.

Hemoglobine
Een van de genen die tijdens de genoom-
wijde genexpressie-analysetechniek naar
voren sprong was het gen voor flavohe-
moglobine (FHG). FHG is een bij sommi-
ge schimmels gevonden variant op men-
selijk hemoglobine. Het bindt zuurstof en
speelt vermoedelijk een rol bij het trans-
port van zuurstof in de schimmel. Dat
transport is van belang wanneer de hyp-
hen dieper in het vaste substraat door-
dringen. Dan kan de beschikbaarheid van
zuurstof een limiterende factor zijn op de
groei. In dat beeld paste de ontdekking
dat het FHG-gen alleen tot expressie
komt tijdens de polaire groei van de hy-
phen. Daarnaast bleek het in de mutan-
ten die meer hyphen hadden in vergelij-
king met het wild-type nog eens twee tot
vier keer zo sterk tot expressie te komen.
De onderzoeker onderzocht stammen
waarbij het FHG-gen tot overexpressie
was gebracht. De gedachtegang was dat
de hyphen van een stam met veel hemo-
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Rob te Biesebeke: “Bij de introductie
van voeding die tot stand is gekomen
met behulp van genetische modifica-
tie is in een recent verleden gebleken
dat uiterste voorzichtigheid is gebo-
den. Tegelijk leidt het verfijnen van
genetische technieken tot genuan-
ceerde denkbeelden over wat wel en
niet is toegestaan met moderne bio-
technologie. De stelling gaat over het
gebruik van ingrediënten die met
behulp van genetische modificatie
zijn verkregen. De wet staat toe dat

genen die van nature al in een orga-
nisme zitten krachtiger tot expressie
worden gebracht. Voeding behoort in
alle opzichten veilig te zijn en de con-
sument dient goed te worden geïnfor-
meerd over de inhoud. Daarvoor is
een strenge warenwet noodzakelijk.
Dan is er voedingstechnisch geen
reden om voedsel dat is bereid met
ingrediënten verkregen met behulp
van genetische modificatie extra te
controleren. Het is om de consument
te laten wennen.

Stelling: De controle op de veiligheid van voedsel dat tot
stand is gekomen met behulp van genetische modifica-
tie heeft als belangrijkste doel om consumenten te laten
wennen aan dat voedsel. (EG verordening 1829 (2003))
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