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Met het in kaart brengen van het genoom 
van de bacterie Haemophilus influenza in 
1995 werd een nieuw tijdperk in de biolo
gie ingeluid. Naast de studie van enkele 
genen was men nu in staat om het com
plete erfelijke materiaal (genoom) van 
een organisme te bestuderen. Deze 
omslag in de genetica maakte het moge
lijk om studie te doen naar erfelijke 
bepaalde factoren van microben, planten 
of de mens, in relatie tot bijvoorbeeld 
bederf van voedsel, probiotische effecten 

of ziektebeelden, zonder daarbij vooraf 
te bepalen op welke genen men zich 
moest richten. Dit zou dan ook, zo was de 
voorspelling, van grote waarde zijn bij 
bijvoorbeeld het oplossen van ziekten 
waarvan nog weinig bekend was over de 
genetische achtergrond. 
Ook in de levensmiddelensector, zoals in 
de plantveredeling, fermentatie of bio
technologie, zou het eenvoudiger worden 
om gewenste eigenschappen van planten 
of microben te linken aan erfelijk materi

aal. Hierdoor zou veredeling of stamse
lectie in een stroomversnelling komen en 
eerder leiden tot nieuwe producten, 
gebruikmakend van de bestaande diver
siteit tussen rassen of stammen. 
Ondanks dat genomics die beloftes niet 
waar heeft kunnen maken zijn ze, en de 
daaruit afgeleide technieken zoals trans
criptomics en proteomics, niet meer weg 
te denken uit het hedendaags onderzoek. 
Met name door het ongelimiteerde, open 
vizier waarmee deze technieken te 
gebruiken zijn, leveren ze oplossingen 
voor problemen die vooraf niet of moei
lijk op basis van kennis te beredeneren 
zijn. 

Bio-informatica
Genomicsexperimenten leveren veel 
data, het interpreteren daarvan is echter 
niet zo eenvoudig als het lijkt. Genomics
data worden gekenmerkt door een grote 
hoeveelheid (niet altijd relevante) infor
matie per experiment. Het in een 
genoom zoeken naar een gen verant
woordelijk voor een bepaalde eigenschap 
zoals probiotische werking, vitaminepro
ductie of houdbaarheid (bijvoorbeeld 
robuustheid) is vergelijkbaar met het 
zoeken naar een speld in een hooiberg, 
met de extra complicatie dat het ant
woord meestal niet ligt in een enkel gen, 
maar in een complexe combinatie van 
genen. Het bestuderen van zulke grote 
datasets vereist dan ook zowel specifieke 
kennis van statistiek als de kunde om 
grote datasets geautomatiseerd te analy
seren. Ook het opzetten van deze groot
schalige experimenten vereist kennis van 
een gedegen experimentele opzet, mede 
omdat het vaak moeilijk is de juiste hypo
these op te stellen voor deze complexe 
experimenten. Dit snijvlak van biologie, 
statistiek en informatica wordt bio
informatica genoemd. 
Bioinformaticatechnieken analyseren 
genomics datasets, bijvoorbeeld bij de 
identificatie van genen in een probioti
cum die de immuunrespons van het men
selijk maagdarmkanaal activeren of bij 
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De reductie in kosten, voor bijvoorbeeld DNA-bepaling, heeft ervoor gezorgd dat genomics 
beschikbaar komt voor steeds meer bedrijven.
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de identificatie van de belangrijkste voe
dingsbron van een bederforganisme in 
een voedingsmiddel. 

Snelle stamselectie
Probiotica worden steeds vaker toege
past in (voornamelijk) zuivelproducten. 
Zuivelproducenten beschikken over grote 
collecties stammen met mogelijk probio
tische eigenschappen. Deze stammen 
zijn het resultaat van jarenlange isolatie 
en selectie van natuurlijk voorkomende 
stammen. Kennis van de genetische 
informatie van die stammen kan helpen 
in het identificeren van genen betrokken 
bij de probiotische werking van die stam
men, waardoor gerichte en snelle selectie 
kan plaatsvinden. Het in detail in kaart 
brengen van de fysiologische eigen
schappen van al die stammen is een kost
bare en tijdrovende bezigheid. Wanneer  
de genetische informatie van een deel 
van een stammencollectie in kaart is 
gebracht kunnen we fysiologische ver
schillen tussen die stammen (bijvoor
beeld wel of geen groei op bepaalde pre
biotica, of de aan/afwezigheid van anti
microbiële activiteit jegens bedervers) 
met classificatie algoritmen associëren 
met genetische informatie (genen) 
(figuur 1). 
Naast gen aan/afwezigheid heeft onder
zoek bij NIZO er recentelijk toe geleid dat 
ook genactivatie (transcriptomics) kan 
worden geassocieerd met fysiologische 
eigenschappen. Deze (groepen van) 
genen kunnen vervolgens verder in detail 
worden bestudeerd om het mechanisme 
achter de fysiologische respons te verkla
ren, of gebruikt worden als markers voor 
het snel screenen van de volledige stam

collectie. Hierdoor kan men op basis van 
de natuurlijke diversiteit, zonder gebruik 
te maken van (ongewenste) GMO 
technieken, toch komen tot een efficiën
te stam. De opgedane kennis is ook te 
gebruiken voor het produceren van een 
GMO die alle gewenste karakteristieken 
bevat voor een zo optimaal mogelijke 
productie, bijvoorbeeld van vitaminen. 
Naast het gebruik van deze toepassing in 

het screenen naar gewenste eigenschap
pen van stammen, kan dezelfde aanpak 
worden toegepast om bederforganismen 
beter in kaart te brengen. Met dezelfde 
aanpak kunnen ook genen worden 
geïdentificeerd die essentieel zijn voor 
resistentie en uitgroei van een bederver 
in een product ondanks de conserveren
de condities die gebruikt worden, zoals 
lage pH, osmotische stress of hoge tem
peratuur.

Metabole modellen
Naast het linken van genen aan specifie
ke eigenschappen van stammen, kan 
bioinformatica helpen bij het optimalise
ren van groei van een productieorganis
me. Tot op heden werden industriële fer
mentaties vaak geoptimaliseerd door, 
soms zelfs zonder enige voorkennis, te 
variëren in de fermentatiecondities. Deze 
aanpak van optimalisatie leidt niet vaak 
tot succes en is tijdrovend. Er moeten 
immers een groot aantal verschillende 
combinaties van condities getest worden 
om tot een minimale verbetering in het 
fermentatieproduct te komen.
Bij genomics gedreven technieken om 
fermentatiecondities te verbeteren, 
wordt de complete genetische informatie 
van een enkele bacterie gebruikt om een 
bacteriespecifieke metabole kaart te 
reconstrueren waarbij elke enzymatische 
reactie van de bacterie wordt vastgelegd. 
De cascades van reacties (metabole rou
tes) kunnen daarna gebruikt worden in 
een computermodel dat door middel van 
netwerkcalculaties de optimale groei van 
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‘Het interpreteren van data uit 
genomicsexperimenten is niet 
zo eenvoudig als het lijkt’

Figuur 1. Schematische weergave van genidentificatie door middel van classificatie-algorit-
mes. Genetische informatie wordt door middel van een classificatie-algoritme geassocieerd 
aan een gemeten stameigenschap met als resultaat een groep markergenen waarvan het 
aan/afwezigheidsprofiel overeenkomt met de stameigenschap.

Figuur 2. Schematische weergave van procesoptimali-
satie door middel van een metabool model. Gegeven de 
medium samenstelling (suikers, aminozuren en co-fac-
toren) wordt de optimale flux door het metabole model 
gesimuleerd, resulterend in een optimale biomassapro-
ductie en de vorming van additionele componenten, 
zoals aroma’s en melkzuur.  
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maticatechnologie maken het mogelijk 
om in een enkel experiment de samen
stelling van honderden monsters te 
bepalen. Hiermee kan bijvoorbeeld op 
grote schaal het effect van probiotica op 
de darmmicrobiota bekeken worden en 
gekoppeld worden aan een betere 
gezondheidstoestand. Deze techniek kan 
een rol spelen bij het ontwikkelen van 
gezondheidsbevorderende voedingsmid
delen en het onderbouwen van gezond
heidsclaims.

Kostenreductie
De grootschalige aanpak van genomics 
heeft dus wel degelijk zijn waarde 
getoond in de ontwikkeling van levens
middelen. Daarnaast worden veel opti
malisatieprocessen, bijvoorbeeld bij de 
productie van startercultures of vitami
nen, aanzienlijk korter en efficiënter. De 
reductie in kosten, voor DNAbepaling, 
heeft ervoor gezorgd dat genomics 
beschikbaar komt voor meer en meer 
bedrijven. Het bepalen van het genoom 
van een bacterie is met de nieuwste 
generatie DNAsequentie machines min
der dan €1000 en dus vaak geen beper
king meer in het onderzoek om een 
(heel) breed scala stammen te sequencen. 
Juist de opschaling van het aantal stam
men dat gesequenced wordt, heeft door 
de kracht van vergelijkende genoom
analyse geleid tot de identificatie van 
waardevolle stameigenschappen. Deze 
ontwikkelingen vergroten de vraag naar 
bioinformaticatoepassingen die 
genoom     informatie te vertalen naar bete
re en goedkopere producten. 

reuteri (vitamine B12 productie) en Strep-
tococcus thermophilus (yoghurtfermentatie) 
heeft NIZO food research een computer
model ontwikkeld dat de fermentatie van 
yoghurt (een combinatie van twee ver
schillende bacteriën) kan bestuderen en 
optimaliseren, voor bijvoorbeeld de ver
zuringssnelheid.

Microbiota profielen
Zoals het genoom van een organisme ten 
grondslag ligt aan de eigenschappen van 
dat organisme, zo is de samenstelling 
van een complex mengsel van microor
ganismen bepalend voor de eigenschap
pen van het geheel. Voorbeelden van der
gelijke ‘communities’ zijn 
de microorganismen in het maag
darmkanaal of op de huid van de mens. 
De samenstelling van het mengsel van 
microorganismen in het maagdarm
kanaal, de microbiota, is van groot 
belang voor de gezondheid. Afwijkende 
profielen zijn geassocieerd met aandoe
ningen, variërend van diarree tot obesi
tas. Er wordt inmiddels gekeken om de 
microbiota van die laatste groepen 
gericht te beïnvloeden zodat het ‘gezon
de’ profiel bereikt wordt. Recente ontwik
kelingen in zowel genomics als bioinfor

een bacterie voorspelt onder productie
condities (figuur 2). In combinatie met 
fermentatiedata over de productie van de 
bacterie (bijvoorbeeld biomassaproduc
tie, of overproductie van een bepaalde 
vitamine) kan men vervolgens voorspel
len welke mediumcomponenten beper
kend zijn voor groei en of er (goedko
pere) alternatieven zijn. Hierbij kan men 
het productieproces van de stam optima
liseren zonder daarbij de genetische 
informatie van de stam (dus zonder 
GMOtechnieken) te veranderen. 
Tevens is in kaart te brengen of er wel
licht andere interessante componenten 
te produceren zijn door de bacteriën, die 
niet eerder zijn onderzocht. Door het 
gebruik van computermodellen hoeft 
slechts een klein aantal (gerichte) fer
mentaties uitgevoerd te worden om tot 
een geoptimaliseerd fermentatieproces 
te komen. Bovendien zijn de voorgestel
de oplossingen vaak onvoorzien en dus
danig complex dat ze vaak niet met ‘trial 
and error’ getest worden.
Naast de beschikbaarheid van verschil
lende organismespecifieke metabole 
modellen van relevante (melkzuur)bacte
riën, zoals Lactobacillus plantarum (probio
ticum en plantfermentaties), Lactobacillus 
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Om aan de vraag naar bioinformatica-toepassin-
gen te voldoen is NIZO food research workshops 
gestart die de verschillende aspecten van de 
bioinformatica belichten. Deze workshops kun-
nen een start vormen van projecten waarbij de 
inhoudelijke kennis van proces en product (bij 
de klant) kunnen worden gecombineerd met de 
bioinformatica-expertise bij NIZO. Voor meer 
informatie over de workshops bezoekt u de 
website van NIZO (http://www.nizo.com/co-crea-
te/bio-informatics/). 

Workshops bio-informatica

Figuur 3. Clustering van bacteriële community samenstelling. Monsters met veel op elkaar 
lijkende communities staan dicht bij elkaar in de boom. De kleur van een sample geeft aan 
waar het sample genomen is: ontlasting (groen) of neus (rood). De horizontale staven repre-
senteren de samenstelling van de bacteriële community in de samples. De data gebruikt voor 
het genereren van de figuur zijn afkomstig van Costello et al., Science, december 2009.
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