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Microben: een inleiding
• Microscopisch kleine organismen
• Naar schatting 1.000.000 soorten
• Minder dan 1% is gekarakteriseerd
• Bacteriën en schimmels



Goede bacteriën en schimmels

Penicillium



Microben in voeding, transport 
en gezondheid
• Gist als smaakmaker en microfabriek voor een beter klimaat

• Het kan ook anders … Gisten als oorzaak van infecties
• De rol van slapende bacteriën in antibioticumresistentie

Arne Claes



Gist als smaakmaker in 
het dagelijkse leven



Bakkers- of biergist
• Saccharomyces cerevisiae
• Enorme economische impact in klassieke biotechnologie
• Fermentatie

Gist

Suiker

CO2

Alcohol



Verbetering van de smaak en aroma van 
alcoholische dranken
• Samenwerking met AB InBev
• Gist produceert van nature componenten die smaak geven
• Identificeren van genetische elementen die de geproduceerde drank 

lekkerder maken
• Bestanddelen die smaak en aroma beïnvloeden

Phenylethyl acetaat Ethyl acetaat Isoamyl acetaat Acetolactaat



Gist als microbiële fabriek 
voor ethanol als biobrandstof



Bioethanol
• Hernieuwbaar en CO2 neutraal
• Goed alternatief voor fossiele brandstoffen op korte termijn
• Gebruikte grondstoffen voor bioethanol productie

1ste generatie: maïs, graan, cassave, suikerriet, suikerbiet, …

2de generatie: stro, maïskolven, oud papier en karton, suikerriet bagasse, …

èVoedselgewassen 
gebruiken voor 
brandstof?

èAfval (zowel 
huishoudelijk, industrieel 
als landbouw) 
= lignocellulose



2de generatie bioethanol
• Huishoudelijk, industrieel en agrarisch afval bestaande uit 

lignocellulose
Overal aanwezig en goedkoop
Vaak is afval een probleem om van af te geraken (verbranding)

• Lignocellulose
Plantencel

Celwand Cellulose

Hemicellulose

Glucose

Xylose



Lignocellulose
Voor-

behandeling 
van materiaal

Hydrolyse
Fermentatie

van vrije
suikers

Distillatie Bioethanol

Productieproces 2de generatie bioethanol

Enzyme 
cocktail



Problemen voor gist om 2de generatie 
grondstoffen om te zetten in bioethanol
• Fermentatie van pentose suikers zoals xylose

• Xylose kan oorspronkelijk niet gefermenteerd worden naar ethanol
• Genetische modificatie van giststam: enzymes die xylose omzetten 

in ethanol geïntegreerd

èGist kan nu xylose gebruiken om de ethanolproductie te verhogen
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Problemen voor gist om 2de generatie 
grondstoffen om te zetten in bioethanol

• Inhibitor- en stresstolerantie
Ethanoltolerantie

• Hoe hoger de ethanolproductie, hoe rendabeler het proces
• Gist moet capabel zijn om hoge ethanolconcentraties te weerstaan
èVerbetering van 2%

Thermotolerantie
• Temperatuur stijgt gedurende fermentatie, afkoeling is duur voor producent
• Gist toleranter maken voor een hogere temperatuur 
è Maximale fermentatie verbeterd van 39°C naar 42°C



Problemen voor gist om 2de generatie 
grondstoffen om te zetten in bioethanol
• Inhibitor- en stresstolerantie

• Tijdens de voorbehandeling van de lignocellulose
komen verschillende inhibitors vrij

• Verhinderen fermentatie

èAzijnzuurtolerantie van 0.7% naar 1.0%

èVerbeterde HMF- (1.2%) en furfuraltolerantie (0.4%)

Voor-
behandeling 

van materiaal

Hydroxymethylfurfural (HMF)

Furfural

Acetic acid



Problemen voor gist om 2de generatie 
grondstoffen om te zetten in bioethanol
• Hoge kost om grondstoffen beschikbaar te maken voor gist

Afbraak van lignocellulose essentieel om suikers vrij te zetten

• Huidig gebruik van enzymecocktails voor 
afbraak kost tot 30% van de totale productie

• Genetische modificatie zodat 7 essentiële 
enzymes door gist zelf geproduceerd worden

èAfbraak van lignocellulose waargenomen
èRendabeler productieproces

Ethanol

Ethanol

Xylose Glucose



Gist als producent van 
bioplastics en waardevolle 
chemicaliën



Waardevolle chemicaliën door gist 
geproduceerd

Terephthalic acid

Adipic acid

Muconic acid

Caprolactam

1,6-hexanediol



Productie van muconzuur
• Samenwerking met Bio Base Plant Europe
• Voor productie van muconzuur is genetische modificatie van gist 

essentieel: 3 enzymes die suiker omzetten in muconzuur

èGiststam met hoogste muconzuurproductie ter wereld

Muconzuur producerende gist

Originele giststam



Conclusie
• Gist is een geweldige en handige microbe die 

enorm veel toepassingen heeft

• Sommige toepassingen geven ons leven smaak

• Andere maken het mogelijk om biologische
componenten te maken die niet alleen nuttig zijn, 
maar ook goed voor het klimaat



Microben in voeding, transport 
en gezondheid
• Gist als smaakmaker en microfabriek voor een beter klimaat

• Het kan ook anders … Gisten als oorzaak van infecties
• De rol van slapende bacteriën in antibioticumresistentie

Dr. Liesbeth Demuyser



Gisten als oorzaak van infecties
Wat zijn de gevaren?



Gistinfecties … een ernstig probleem
Candida gisten



Gistinfecties … een ernstig probleem
Candida gisten



Gistinfecties … een ernstig probleem
Candida gisten

Antibiotica

Hormonen Diabetes

Extreme leeftijd



Gistinfecties … een ernstig probleem
Candida gisten

HIV

Orgaantransplantatie

Immuunziekte



Gistinfecties … een ernstig probleem
Candida gisten

Geen infectie Oppervlakkige infectie Systemische infectie



Gisten als oorzaak van infecties
We maken onderzoek mogelijk …



We gaan op ons doel af



We gebruiken een strategie



Ken je vijand



We ontwikkelen onderzoekstools



Onderzoekstools voor onderzoeksvragen
- Hoe ontstaat een infectie?



Onderzoekstools voor onderzoeksvragen
- Hoe ontstaat een infectie?

Katheter

Em foto

We zoeken antischimmel middelen om katheters te coaten



Onderzoekstools voor onderzoeksvragen
- Hoe ontstaat een infectie?
- Hoe verspreidt een infectie zich door het lichaam?

Katheter

We zoeken geneesmiddelen om biofilms weg te werken



Onderzoekstools voor onderzoeksvragen
- Hoe ontstaat een infectie?
- Hoe verspreidt een infectie zich door het lichaam?

Weefsel en bloedstroom

We zoeken geneesmiddelen om schimmeldraden tegen te gaan



Onderzoekstools voor onderzoeksvragen
- Hoe ontstaat een infectie?
- Hoe verspreidt een infectie zich door het lichaam?
- Welke eigenschappen maken deze gist zo gevaarlijk?

We zoeken geneesmiddelen om schimmeldraden tegen te gaan



Onderzoekstools voor onderzoeksvragen
- Hoe ontstaat een infectie?
- Hoe verspreidt een infectie zich door het lichaam?
- Welke eigenschappen maken deze gist zo gevaarlijk?

We zoeken geneesmiddelen om schimmeldraden tegen te gaan



Onderzoekstools voor onderzoeksvragen
- Hoe ontstaat een infectie?
- Hoe verspreidt een infectie zich door het lichaam?
- Welke eigenschappen maken deze gist zo gevaarlijk?
- Waarom zijn bepaalde mensen kwetsbaarder?

We zoeken geneesmiddelen om het immuunsysteem sterker te maken



Onderzoekstools voor onderzoeksvragen
- Hoe ontstaat een infectie?
- Hoe verspreidt een infectie zich door het lichaam?
- Welke eigenschappen maken deze gist zo gevaarlijk?
- Waarom zijn bepaalde mensen kwetsbaarder?
- Hoe worden gisten resistent tegen geneesmiddelen?

We zoeken geneesmiddelen om resistentie tegen te gaan



Gisten als oorzaak van infecties
… en zoeken naar nieuwe geneesmiddelen



Strategieën voor drugontwikkeling
- Gericht op zoek naar de zwakke plek van de gist



Strategieën voor drugontwikkeling
- Gericht op zoek naar de zwakke plek van de gist

Vorming schimmeldradenProductie enzymen

Aanhechting aan weefsel Groei en overleving



Strategieën voor drugontwikkeling
- Gericht op zoek naar de zwakke plek van de gist

- Suiker metabolisme
- Vitamine metabolisme
- Interacties met andere organismen
- Interactie met het immuunsysteem



Strategieën voor drugontwikkeling
- Screenen van natuurlijke producten tegen gisten



Strategieën voor drugontwikkeling
- Screenen van natuurlijke producten tegen gisten

Essentiële oliën



Strategieën voor drugontwikkeling
- Screenen van natuurlijke producten tegen gisten

Plantencomponenten

Technologie gebruikt in samenwerking met StixFresh



Strategieën voor drugontwikkeling
- Screenen van natuurlijke producten tegen gisten

Moleculen van andere micro-organismen



Strategieën voor drugontwikkeling
- Screenen van natuurlijke producten tegen gisten

Probiotica



Take home message

- Gisten kunnen ook slecht zijn

- Nieuwe geneesmiddelen zoeken, kan met twee strategieën:

• We zoeken gericht naar de zwakke plek van gist, 

door ontwikkelen van nieuwe tools

• We screenen vele moleculen of organismen en

kijken achteraf hoe ze werken

Geen infectie Oppervlakkige infectie Systemische infectie



Microben in voeding, transport 
en gezondheid
• Gist als smaakmaker en microfabriek voor een beter klimaat

• Het kan ook anders … Gisten als oorzaak van infecties
• De rol van slapende bacteriën in antibioticumresistentie

Ir. Pauline Herpels



Infecties veroorzaakt 
door bacteriën



Wat zijn bacteriën?

Bacteriën zijn 1-5µm groot
(1 mm = 1000µm) en dus niet zichtbaar met het blote oog

Ze zijn omnipresent: zowel in de mens (darmen, huid, mond,….) als in de 
omgeving (water, lucht, bodem, op de deurknop thuis,…)

Bacteriën zijn levende micro-organismen

Microscopisch beeld van de E. coli bacterie



Goede bacteriën 

- Dragen bij aan de goede werking van het lichaam
- Aanwezig in de darmen, in de mond, op de huid,..

Slechte bacteriën 

- Belemmeren de goede werking van het lichaam
- Wanneer ze op plaatsen voorkomen waar ze niet 

thuishoren: in de bloedbaan, in een wond, 
in de blaas,…

Bacteriën hebben ook hun nut!

Menselijke 
cellen

Micro-
organismen



De reactie van het lichaam op bacteriën: 
een bacteriële infectie
Enkele voorbeelden:

- Longontsteking
- Blaasontsteking
- Bloedvergiftiging
- Wondinfectie

Bacteriën Virussen
1-5 µm +/- 100 x kleiner
Kan op zichzelf overleven Geen eigen stofwisseling
Nuttige functie in de mens ‘Geen’ nuttige functie



Behandeling van een bacteriële infectie
Antibioticum = anti bíos =  ‘tegen het leven’

- Chemische stoffen, voornamelijk van natuurlijke oorsprong, die bacteriën 
afdoden óf zorgen dat ze niet verder kunnen groeien

- Eng en breed spectrum antibiotica

https://www.gebruikantibioticacorrect.be

Antibiotica werkt niet tegen een 
virale infectie (vb. griep)



Antibioticumresistentie



Het belang van antibioticumresistentie

Figuur 1 Dr Graham Beards

Resistente bacteriën hebben zich aangepast 
en kunnen groeien in de aanwezigheid van 
het antibioticum.

Tegen 2050 zullen er meer sterfgevallen ( 10 miljoen wereldwijd) zijn door 
antibioticumresistentie dan door kanker vandaag de dag (8,2 miljoen).



Ontstaan van resistentie
- Bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica via genetische evolutie
- Snelle levenscyclus, dus kunnen zich snel aanpassen

Genetische informatie (DNA)



Ontstaan van resistentie
Natuurlijke evolutie versus experimentele evolutie
- Versnelt het proces en laat onderzoek toe naar de achterliggende mechanismen

Opgroeien van 
de bacteriën

Behandeling van de 
bacteriën met antibiotica

Bacteriën de cyclus opnieuw laten doorlopen



Slapende bacteriën….sssst



Heropflakkering van 
de infectie

Tijd

Aantal 
bacteriën

Behandeling met 
een antibioticum

Behandeling met 
een antibiticum

Tijd

Het verloop van een antibioticumbehandeling
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Heropflakkering van 
de infectie

Tijd

Aantal 
bacteriën

Behandeling met 
een antibioticum

Behandeling met 
een antibioticum

Het verloop van een antibioticumbehandeling

Wakkere bacteriën

Slapende bacteriën



Slapende bacteriën: 
het achterliggende mechanisme

Aanwezigheid van slapende bacteriën verlengt de infectieperiode 
werkt de ontwikkeling van antibioticumresistentie in de hand

We proberen het fenomeen te begrijpen zodoende gerichte medicatie te 
ontwikkelen tegen de slapende bacteriën



De slapende bacteriën wakker maken

Ontwikkeling van medicatie gericht tegen slapende bacteriën
- Zorgen dat ze wakker blijven
- Elimineren terwijl ze slapen
- Zorgen dat ze wakker worden

Ontwikkeling van nieuwe antibiotica

Combinatietherapie zou de effectiviteit van de behandeling verhogen en 
de opkomst van resistentie afremmen



Conclusie

• Bacteriën zijn overal aanwezig, meestal hebben ze een positieve 
functie maar ze kunnen ook gevaarlijk zijn.

• De opkomst van antibioticumresistentie bemoeilijkt de behandeling 
van veelvoorkomende infecties.

• Slapende bacteriën zorgen voor heropflakkering van de infectie en 
werken antibioticumresistentie in de hand.

• Ontwikkeling van nieuwe medicatie is gericht tegen deze slapende 
bacteriën met nadruk op combinatietherapy.
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