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De karakteristieke eigenschappen als 
smaak, textuur en houdbaarheid van zui-
velproducten zoals kaas, yoghurt en kar-
nemelk worden bepaald door fermentatie 
met behulp van starterculturen, veelal 
bestaande uit melkzuurbacteriën. Lacto-
coccus lactis is een van de belangrijkste 
bacteriën voor de productie van kaas. De 
bacterie wordt voornamelijk gevonden in 
plantaardig materiaal en zuivel. We gaan 
ervan uit dat zuivelstammen uit planten-
isolaten zijn ontstaan. Uit planten geïso-

leerde lactococci zijn veelzijdiger dan zui-
vellactococci en bieden daarom waar-
schijnlijk meer mogelijkheden voor het 
introduceren van nieuwe functionalitei-
ten in gefermenteerde zuivelproducten. 
Dergelijke functionaliteiten zijn bijvoor-
beeld de productie van metabolieten die 
belangrijke smaakverbindingen vormen 
of exopolysachariden die de textuur van 
een gefermenteerd product kunnen  
veranderen. Uit planten geïsoleerde  
bacteriën groeien echter vaak niet goed 

in melk en worden daarom zelden voor 
industriële toepassingen in overweging 
genomen. 

Probiotica
Lactobacilli, maar ook bifidobacteriën 
die als probotica worden gebruikt, wor-
den voornamelijk geïsoleerd uit andere 
bronnen dan de zuivelomgeving, zoals 
het menselijk darmkanaal of planten. De 
gezondheidsbevorderende effecten zijn 

afhankelijk van de bacteriestam (1). Als 
voedingsmatrix voor het toevoegen van 
probiotica aan voedsel worden over het 
algemeen melk of zuivelproducten geko-
zen. De grootste uitdaging ligt in het 
levend houden van deze micro-organis-
men zodat de consument van de gunstige 
effecten kan profiteren. Bifidobacteriën, 
een bacteriegroep die voornamelijk uit 
anaerobe bacteriën bestaat, zijn door-
gaans bijzonder gevoelig voor zuurstof. 
Hun groei en overleving in het eindpro-
duct is daardoor sterk verminderd waar-
door de gunstige effecten afnemen.

Juiste groeiomgeving
Om een oplossing te vinden voor de 
slechte prestaties van melkzuurbacteriën 
in zuivelproducten, hebben onderzoekers 

Onderzoekers hebben een wilde, op planten levende Lactococcus lactis bacterie tot een zuivelstam 

laten ontwikkelen. Door het natuurlijke evolutieproces na te bootsen en te versnellen, komt een 

grote bron van biodiversiteit met nieuwe eigenschappen en daarmee functionaliteiten 

beschikbaar bij de toepassing in gefermenteerde voedingsmiddelen, zoals yoghurt en kaas,  

of in probiotica. 

Melkzuurbacteriën met nieuwe eigenschappen voor startercultures en probiotica

Evolutie van nieuwe  
startercultures in het lab

‘De stammen worden niet 
aangemerkt als genetisch 
gemodificeerde organismen’

Onderzoekers hebben gebruikgemaakt van het natuurlijke evolutieproces, maar dan uitgevoerd in het 
laboratorium. 
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van NIZO food research en het Kluyver 
Center for Genomics of Industrial Fer-
mentation onlangs een uit planten geïso-
leerde L. lactis zodanig weten aan te pas-
sen dat groei in melk sterk verbeterd is 
(2). Hierbij is gebruikgemaakt van het 
natuurlijke evolutieproces, maar dan uit-
gevoerd in het laboratorium. 
Evolutie –  een geleidelijk proces waarin 
de meer geschikte mutanten hun voorlo-
pers verdringen – is meestal lastig waar 
te nemen omdat er te veel tijd mee 
gemoeid is. Maar doordat bacteriën zich 
zeer snel kunnen voortplanten, kunnen 
nieuwe fenotypen in het laboratorium 
geselecteerd worden. Een groot voordeel 
van dit proces is dat de juiste groeiomge-
ving kan worden gekozen tijdens de 
laboratorium evolutie en dat precies die 
bacteriën zijn te selecteren die optimaal 
presteren, in dit geval bij de fermentatie 
van melk. 
Onderzoekers isoleerden een Lactococcus 
lactis-stam uit taugéscheuten en lieten 
die duizend generaties in melk voort-
planten; een procedure die vijf maanden 
in beslag nam. Gedurende deze periode 

deed zich een aanzienlijke toename van 
groei, verzuring, opbrengst van biomassa 
en verbeterde fitness (‘geschiktheid’, 
‘past bij’, red.) in melk voor (figuur 1). 
Met behulp van next generation sequen-
tietechnologie werden de genomen van 
de ontwikkelde stammen hersequenced en 
vergeleken met de moederstam. Daarbij 
identificeerden de onderzoekers  6-28 
mutaties (zie kader).
Een andere duidelijke trend die zij waar-
namen in de ontwikkelde stammen was 
dat de genen die niet nodig zijn voor de 
groei in melk worden uitgeschakeld. Zo 
zijn bijvoorbeeld de genen voor het 
transport van suikers die wel bij planten 
maar niet in melk nodig zijn in de geëvo-
lueerde stammen uitgezet. Vergeleken 
met een stam uit een starterculture ble-
ken de genexpressieniveaus van de 
geëvolueerde stammen te convergeren 
met de niveaus van een zuivelstam 
(figuur 2). 
De veranderingen die zich voordeden tij-
dens het evolutieproces komen overeen 
met aanwijzingen uit vergelijkende 
genoomanalyses die het belang van ami-

nozuurtransport en -metabolisme aanga-
ven, evenals het verlies van genen die 
niet noodzakelijk zijn voor groei in melk. 
Dit onderzoek heeft aangetoond dat een 
lactococcus-stam zonder een voorge-
schiedenis van groei in melk, binnen een 
redelijk tijdsbestek aan deze omgeving 
kan worden aangepast. 

Experimentele evolutie 
Probiotische stammen worden vaak 
geïsoleerd als afzonderlijke kolonies die 
goed gedijen in ongunstige maag-
darmomstandigheden, zoals hoge con-
centraties galzouten. In tegenstelling tot 
labevolutie kan met een dergelijke isola-
tiestrategie niet worden bereikt dat juist 
die cellen worden geselecteerd die staps-
gewijs hun overlevingskansen hebben 
verhoogd door de opeenstapeling van 
nuttige mutaties. Experimentele evolutie 
kan daarom worden toegepast om probi-
otische stammen aan te passen aan de 
ongunstige omstandigheden in het spijs-
verteringskanaal door deze gedurende 
seriële kweek bloot te stellen aan  
oplopende concentraties galzouten  

Wetenschap

Melkzuurbacteriën met nieuwe eigenschappen voor startercultures en probiotica

Evolutie van nieuwe  
startercultures in het lab

Figuur 1. Genoom-brede genexpressieprofielen gedurende exponentionele groei in melk. 

Genoom hersequencing toonde 6, 7 en 28 mutaties aan in de geëvolueerde stammen van Lactococcus lactis. De stam met 28 
mutaties vertoonde een puntmutatie in een DNA-reparatiegen dat waarschijnlijk verantwoordelijk was voor een verhoogde 
mutatiesnelheid in deze stam. Een dergelijke verhoogde mutatiesnelheid biedt mogelijk voordelen bij de aanpassing aan een 
nieuwe omgeving. In twee van de drie aangepaste stammen was een identiek mobiel genetisch element uit het genoom verlo-
ren gegaan. Dit genetische element codeert voor genen die essentieel zijn voor de groei op veel suikers die in planten voorko-
men, maar die niet nodig zijn voor de groei in melk. Dit is een voorbeeld van een proces dat ook wel genoomerosie wordt 
genoemd, waarbij genen die niet noodzakelijk zijn in voedselrijke omgevingen verloren gaan uit het genoom. 
Een opvallende uitkomst was het voorkomen van twee identieke puntmutaties in twee van de drie aangepaste stammen. Een 
van deze puntmutaties had een verhoogde productie van een peptidetransportsysteem tot gevolg. De tweede puntmutatie in 
hetzelfde gebied herstelde de functionaliteit van een gen dat deel uitmaakt van het peptidetransportsysteem en dat niet func-
tioneel was in het wilde plantenisolaat. Het feit dat deze twee mutaties onafhankelijk van elkaar werden aangetroffen in twee 
aangepaste stammen, geeft aan dat peptidetransport een cruciale rol speelt in de aanpassing aan een melkomgeving.

Geselecteerde mutaties en verbeterde resultaten in melk
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groei in melk mogelijk is, waarbij de 
onderliggende mechanismen tot een 
niveau zijn gekarakteriseerd, wat niet 
mogelijk zou zijn geweest zonder de inzet 
van next generation sequentietechnolo-
gie. In een recente analyse in Nature 
Reviews Microbiology (3) wordt over de 
publicatie van de domesticatie van  
L. lactis de conclusie getrokken “… we 
should look to use these approaches to impro-
ve the efficiency of food production by better 
understanding the microorganisms that we 
use in its production…”.
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middel van evolutieprocessen in labora-
toria worden verkregen, niet aangemerkt 
als genetisch gemodificeerde organis-
men; een gegeven dat in veel landen van 
groot belang is als de stam wordt toege-
past in een gefermenteerd voedingsmid-
del.
Verder kan deze strategie worden uitge-
breid tot de aanpassing (co-adaptatie) 
van een bacteriestam voor groei in een 
gemengde cultuur met andere bacteriën 
die in yoghurt of kaas voorkomen. De 
introductie van een nieuwe probiotische 
stam aan een erkende yoghurtsamenstel-
ling kan baat hebben bij de co-adaptatie 
van deze probiotische stam in combinatie 
met Streptococcus thermophilus of Lactoba-
cillus bulgaricus, waardoor zowel groei als 
functionaliteit worden bevorderd. 

Goedkopere ingrediënten, nieuwe  
formuleringen
De continue zoektocht naar goedkopere 
ingrediënten voor productiemedia van 
starterculturen is te bevorderen door 
aanpassing van het gewenste micro-
organisme aan het nieuwe groeimedium. 
Ook verandering in de formulering van 
voedingsmiddelen, zoals een afname van 
de zoutconcentratie of de hoeveelheid 
verzadigde vetten, kan baat hebben bij 
bepaalde aanpassingen aan de starter-
culturen die in voorgaande samenstellin-
gen zijn gebruikt. 
Andere voorbeelden zijn het gebruik van 
probiotica waarvan de samenstelling aan 
een bepaalde markt moet worden aange-
past (zoals stammen die zijn aangepast 
aan groei in melkpoeder voor gebruik in 
het westen). De toepassingsmogelijkhe-
den zijn legio. 
Samengevat is een uit planten geïsoleer-
de Lactococcus zodanig aangepast dat 

of  afnemende pH. Net als bij de plan-
tisolaten van Lactococcus lactis die aan een 
zuivelomgeving zijn aangepast, zou deze 
strategie de identificatie van mechanis-
men mogelijk moeten maken die van 
essentieel belang zijn voor de groei en 
overleving van een bepaalde stam in een 
nieuwe omgeving. Dankzij recente tech-
nologische ontwikkeling van next generati-
on sequencing kan een bacteriegenoom 
voor minder dan €1.000 worden herse-
quenced. Hierdoor wordt de karakterise-
ring van geïsoleerde stammen een 
betrekkelijk snel en betaalbaar proces.   
De aanpassing van een stam aan een 
bepaalde omgeving heeft echter wel 
mogelijke gevolgen voor andere eigen-
schappen van dat organisme. Zo is het 
bijvoorbeeld denkbaar dat bepaalde ver-
anderingen in metabole routes in ontwik-
kelde stammen verschillende hoeveelhe-
den metabole eindproducten opleveren, 
met verschillende smaakprofielen als 
gevolg.
Een ander voorbeeld is dat het celopper-
vlak, dat van belang is voor de interactie 
tussen bacteriën en gastheer, mogelijk 
verandert in een geëvolueerde stam. 
Deze potentiële bijwerking is eventueel 
ongewenst, maar kan ook nuttig zijn 
indien er zorgvuldig opgestelde selectie-
methoden worden toegepast die de isola-
tie van de gewenste fenotypen mogelijk 
maken. Het kiezen van de juiste selectie-
methoden is hoe dan ook van groot 
belang en ontwikkelde geïsoleerde bac-
teriën moeten goed worden gekarakteri-
seerd om er zeker van te zijn dat hun 
gewenste eigenschappen nog steeds 
aanwezig zijn.
In tegenstelling tot veel andere strategie-
en die worden toegepast in metabolic 
engineering worden stammen die door 
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Delft

Zonder de inzet van next generation sequentietechno-
logie waren de resultaten niet haalbaar geweest.

Figuur 2. Genexpressieprofielen van het opp-operon dat codeert voor het oligopeptide ABC-
transportsysteem. De staafdiagrammen bovenin de figuur tonen transcriptieniveaus van de 
betreffende stammen vergeleken met stam KF147. 

oppD oppF oppB oppC* oppA

Deleted in NZ5521
and NZ5522

AATTTTTTTT---ATGGAGGTAAATGTGG

CAATAAGGAGTGAAAATGACAGAAAAAAAA----ATGATAAATTAGCAATGATTDeleted in NZ5521
and NZ5522
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