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industriële fermentaties, zoals Lactococcus 

lactis (kaas) en Lactobacillus plantarum 

(zuurkool, brood en worst). Stamcollecties 

worden gebruikt in het screenen voor ver-

schillende fermentatie-eigenschappen 

(andere smaak, snellere verzuring). Het 

leggen van de link tussen deze eigenschap-

pen en de genetische variabiliteit kan een 

grote meerwaarde hebben in het optimali-

seren en voorspellen van fermentaties.

Voorkomen van bederf
Er zijn verschillende redenen waarom we 

gebruik zouden willen maken van de 

microbiële diversiteit. Bijvoorbeeld om 1. 

meer te leren over welke genen er relevant 

zijn voor een bacterie om te overleven in 

een bepaalde leefomgeving; of: 2. om 

bepaalde processen positief te sturen door 

MO’s met een nieuwe functionaliteit toe te 

voegen aan een product; en 3. om bepaal-

de MO’s kwijt te raken, omdat deze een 

Optimaliseren door het gebruik van genetische 
screens en bioinformatica

Fermentatie  
voorspellen

In industriële fermentaties worden com-

plexe grondstoffen omgezet in een pro-

duct. Deze omzettingen worden gedaan 

door micro-organismen (MO’s) die aanwe-

zig zijn in startercultures voor de productie 

van bijvoorbeeld kaas, yoghurt, brood, 

soja, en wijn maar ook waar MO’s worden 

gebruikt als celfabriekjes. Wat MO’s kun-

nen, en doen, in fermentaties hangt voor 

een groot gedeelte af van hun genetisch 

materiaal.

Het genetisch materiaal van MO’s is zeer 

divers, en zo ook hun mogelijke toepassin-

gen. Een voorbeeld van deze diversiteit  

is de darmbacterie Escherichia coli. Een 

enkele E. coli stam bevat ongeveer 4000 

genen. Als men echter alle genen van alle 

E. coli stammen bij elkaar neemt, dan is 

het totaal aantal genen wel 40.000. Er is 

dus geen enkele E. coli stam die alle  

‘E. coli genen’ kan bevatten. Hetzelfde 

geldt voor bacteriën die betrokken zijn bij 

vanuit genetische informatie van een micro-organisme  
de eigenschappen in een fermentatie voorspellen: dat kan  
met gene-trait matching. met next-generation sequencing  
technieken kunnen we snel en relatief goedkoop de genetische 
code van stammen van industrieel gebruikte micro-organismen 
bepalen. nu zijn er technologieën die deze genetische code 
kunnen vertalen naar voor de foodindustrie belangrijke  
eigenschappen van de stammen, zoals groei op bepaalde  
suikers, overleving, of productie van aroma’s. 

negatieve invloed hebben op een proces. 

Hierna komen punt 2 en 3 aan de orde. 

Stimuleren Voor een optimale fermentatie 

is het belangrijk dat MO’s actief (levend) 

zijn. Bij processen voorafgaand en tijdens 

fermentatie worden MO’s soms blootge-

steld aan stressvolle condities die hun acti-

viteit bedreigen, zoals hitte en oxidatieve 

stress tijdens sproeidrogen van cultures. 

Door het bepalen van de gevoeligheid 

voor hitte en oxidatieve stress van een 

groep van Lactococcus lactis stammen is 

vastgesteld dat er een grote diversiteit is 

(1). Robuuste stammen overleven tot 

10.000 maal beter dan sensitieve stammen 

als ze worden blootgesteld aan deze stres-

sen. Door vast te stellen welke genen aan-

wezig zijn in robuuste stammen en afwe-

zig in sensitieve stammen (of andersom), is 

een genprofiel bepaald dat wordt geassoci-

eerd met robuustheid. Dit kan helpen om 

van andere stammen te voorspellen of ze 

robuust zijn op basis van hun genetische 

inhoud. 

Voorkomen Een ander voorbeeld is het in 

kaart brengen hoe robuust verschillende 

bacteriën zijn tegen schoonmaakprotocol-

len die worden gebruikt door bedrijven om 

productielijnen te reinigen, voordat een 

nieuwe productie wordt opgestart. Groei 

van bederfbacteriën kan een groot 
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effect hebben op fermentaties; hele pro-

ducties kunnen van verminderde kwaliteit 

zijn. Sporen van bacteriën kunnen tegen 

zeer hoge temperaturen en detergentia. Als 

onderzoekers weten welke genen er 

betrokken zijn bij deze resistentie, dan 

zouden ze een mogelijke route hebben om 

een bacterie aan te pakken. 

Daarnaast is productkwaliteit en houd-

baarheid vanaf het moment dat de consu-

ment het product heeft aangeschaft rele-

vant. Vooral bij producten die open wor-

den bewaard en waar gemakkelijk 

besmetting van buitenaf kan plaats vinden, 

is het vaak lastig te duiden welke bacterie-

soorten een probleem vormen. Onderzoek 

bij NIZO food research heeft aangetoond 

dat besmetting van dit soort producten 

moeilijk is te voorspellen op basis van de 

‘bacteriesoort’; de variabiliteit binnen soor-

ten om in het product te groeien is vaak 

groot en in veel verschillende soorten bac-

teriën vindt men stammen die uitgroeien 

en stammen die niet uitgroeien. Geneti-

sche informatie van deze besmettingsbac-

teriën kan wellicht wel een gen (functiona-

liteit) aanwijzen, met een duidelijke relatie 

tot de besmetting. Op deze functionaliteit 

zouden onderzoekers dan kunnen scree-

nen en het product zo kunnen aanpassen 

dat de kans op bederf vermindert.

Bepalen van de genetische code 
Het bepalen van het DNA in een microbi-

eel genoom gebeurt door zogenaamde 

sequencing methoden. Met deze metho-

den worden naar willekeur stukjes van 

het DNA over het hele genoom bepaald 

(fi guur 1). Dit kost slechts enkele honder-

den euro’s per MO. Daarna worden ver-

schillende bioinformatische methoden toe-

gepast om eerst de stukjes DNA op volgor-

de te leggen (zogenaamde contigs) en 

vervolgens het bepalen van de genen op 

Figuur 1. overzicht van de gene-

trait matching stappen. sequence 

data: Dna-sequentie fragmenten 

bepaald door middel van next-

generation sequencing. assemble-

ren: het aan elkaar plaatsen van de 

Dna-fragmenten in zogenaamde 

contigs. annoteren: het bepalen 

van genen (rode pijlen) op de con-

tigs. orthologie: het bepalen welke 

genen van dezelfde voorouder kwa-

men; deze zouden dezelfde functie 

kunnen hebben in verschillende 

mo’s. Deze fi guur is gebaseerd op 

hetgeen beschreven in de publica-

tie van Dutilh et al., 2013 (2).

Genobox project
Het Genobox project (www.genobox.eu) is 
een recentelijk door de EU gesubsidieerd 
project waarbij in een samenwerking tussen 
NIZO food research, Radboud umc (Nijme-
gen) en 4 MKBs (Sacco, WinClove, 
BioProx, LB Bulgaricum) een genomische 
database wordt opgezet. In deze database 
zullen voorspellende computermodellen 
worden gebruikt om industrieel relevante 
eigenschappen van een selectie van bacte-
riën te voorspellen. Voorbeelden hiervan 
zouden kunnen zijn: bederfpotentieel, probi-
otische eigenschappen en veiligheid van 
een stam. Een mogelijke spin-off van dit 
project is dat er voorspellende modellen 
worden opgeleverd die potentieel een 
standaard kunnen worden voor het bepalen 
door de EFSA of een stam veilig te gebrui-
ken is of niet. 
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Toekomst van genetische screens
Het bepalen van het genetisch materiaal 

van MO’s door middel van genoom 

sequencing is een steeds meer geaccep-

teerde methodiek. Bioinformatica is een 

belangrijke discipline in dit werkveld.  

Met voorspellende modellen op basis van 

genomische eigenschappen in combinatie 

met databanken met genomen kunnen 

effectieve genetische screens worden 

opgezet. 

De voorspellende modellen kunnen ook 

als instrument dienen om ondersteunend 

bewijs te leveren voor de European Food 

Safety Authority (EFSA) dat microbiële 

stammen bepaalde eigenschappen (niet) 

hebben.
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de contigs door zogenaamde annotatie-

methoden (zie figuur 1). 

Koppelen van genetische informatie 
Om de geninhoud van MO’s te koppelen 

aan eigenschappen (traits) van dezelfde 

MO’s, zoals de groei van de MO op een 

bepaalde suiker, wordt een zogenaamde 

gene-trait matching methode, ofwel GTM 

toegepast (figuren 1 en 2). Het principe 

van deze methode is dat er wordt gezocht 

naar genen waarvan het aan-/afwezig-

heidspatroon overeenkomt met het aan- of 

afwezigheidspatroon van een eigenschap 

(figuur 2). Voor een betrouwbaar signaal 

moet(en) er: 1. een duidelijk onderscheid 

zijn tussen stammen die de eigenschap 

wel of niet hebben (zoals groei en geen 

groei op sucrose); 2. meerdere stammen  

(> 3) zijn die de eigenschap wel hebben 

en meerdere (> 3) die de eigenschap niet 

hebben.

Er zijn diverse methoden om deze correla-

tieanalyse te doen: statistisch of met 

behulp van zogenaamde machinelearning-

technieken. Op deze manier kunnen er 

genen worden gekoppeld aan stameigen-

schappen van interesse. Wanneer er genen 

zijn gevonden, kan hun rol in relatie tot de 

trait verder experimenteel worden onder-

zocht. Indien genen daadwerkelijk betrok-

ken zijn bij een eigenschap, kunnen deze 

genen worden gebruikt om de aanwezig-

heid van een eigenschap te voorspellen 

voor een stam waarvoor alleen de geneti-

sche inhoud bekend is. Dit zal tijd schelen 

in het lab om een stam te vinden met de 

gewenste eigenschap. 

Bredere toepassingen van GTM
De toepassingen voor het koppelen van 

genetische inhoud aan microbiële eigen-

schappen is niet beperkt tot gen aan-/ 

afwezigheid. Naast het eerder besproken 

gene-trait matching, kunnen ook kleinere 

verschillen (enkele mutaties in de genoom-

sequentie) tussen genen in stammen met 

verschillende eigenschappen worden 

gevonden, met dezelfde bioinformatische 

technieken als beschreven voor gene-trait 

matching. Het enige verschil is dat er niet 

wordt gecorreleerd over genen, maar over 

bepaalde mutaties in genen van verschil-

lende stammen. 

Andere varianten op gene-trait matching:

1.  Gene-Metabolite matching: het koppe-

len van metabolieten (bijvoorbeeld een 

bepaald aromamolecuul) geproduceerd 

door MO’s aan de genen. Met deze 

links kan op basis van genomische infor-

matie van een MO worden voorspeld of 

deze dit metaboliet kan maken of niet.

2.  Transcriptome-trait matching (TTM):  

het koppelen van genexpressie aan 

micro-biële eigenschappen. Fermenta-

tiecondities (pH, temperatuur, hoeveel-

heid beschikbare suikers, CO2-niveau) 

kunnen een groot effect hebben op de  

aan- of afwezigheid van eigenschappen 

voor een enkele stam. De expressie van 

genen onder de verschillende fermenta-

tiecondities kan worden gebruikt om 

een bepaalde microbiële eigenschap  

te verbeteren en daarmee ook te voor-

spellen welke genen betrokken zijn bij 

dat proces. 

Figuur 2. gene-trait matching voor-

beeld. in dit voorbeeld zijn er 8 bac-

teriestammen waarvan we willen 

weten welke genen zijn geassoci-

eerd met groei voor deze stammen 

op sucrose. groei (1 of ja) of geen 

groei (2 of nee) op de suiker sucro-

se zijn aangegeven in de eerste 

kolom. genetische inhoud beschrijft 

de aan- (1) of afwezigheid (0) van 

verschillende genen in deze collec-

tie van bacteriële stammen. in dit 

geval komt de aan-/afwezigheid 

van het zwartomlijnde gen 3 perfect 

overeen met groei op sucrose. als 

gen 3 aanwezig is, kan de stam 

groeien op sucrose, is deze afwezig, 

dan niet.
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