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Samenvatting 
 

Mucoviscidose is de meest voorkomende letale erfelijk recessieve ziekte bij Kaukasiërs en 
wordt veroorzaakt door mutaties in het ‘cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator’-gen (CFTR-gen). Dit gen codeert voor een cAMP-gemedieerd chloridenkanaal dat 
de ionen- en waterbalans langs de epithelia in verschillende organen en weefsels 
onderhoudt. Dat is nodig voor een goede hydratatie en verwijdering van de mucus. Bij een 
defect chloridenkanaal is de verwijdering van de mucus verstoord wat aanleiding kan geven 
tot kolonisatie van pathogene bacteriën in de longen en obstructie en schade van organen 
(pancreas, longen, darmen, lever,…). Dit zorgt voor steeds terugkerende longinfecties die 
kunnen leiden tot een chronische staat van ontsteking in verschillende organen. Het 
bekendste symptoom van mucoviscidose is de progressieve longdysfunctie, maar daarnaast 

is de verminderde werking van de pancreas ook een belangrijk symptoom, dat ervoor zorgt 
dat de vertering en de opname van voedingsstoffen niet optimaal zijn. Door de intrinsieke 
eigenschappen van de ziekte, de vele antibioticabehandelingen tegen de terugkerende 
longinfecties, de verminderde vertering van voedsel en het aangepaste dieet wordt een 
grote dysbiose in de darmflora van mucoviscidosepatiënten verwacht. Een betere kennis van 
de diversiteit en de dynamiek van de darmflora bij patiënten en hun gezonde broers en 
zussen is belangrijk om de huidige behandelingen te optimaliseren en het onderzoek naar 
supplementaire behandelingen te starten. 
 
In deze thesis wordt een vergelijkende metaproteoomstudie uitgevoerd om de 
samenstelling en de functionaliteit van de darmflora bij patiënten in kaart te brengen. Zeven 
families, met elk een kind met mucoviscidose en minstens een gezonde broer of zus, worden 

onderzocht. Uit de fecale stalen van de testpersonen werden de bacteriële cellen geïsoleerd 
en vervolgens werden de eiwitten gescheiden op basis van gelelektroforese. De eiwitten 
werden nadien geknipt met trypsine en geanalyseerd met LC-ESI-FT-ICR. Deze studie geeft, 
samen met de studie van Duytschaever et al. (2011), een beter inzicht in de darmflora van 
mucoviscidosepatiënten. Duytschaever et al. (2011) gebruiken de DGGE-techniek op basis 
van 16S rRNA amplicons. Daarbij is het onmogelijk om kwantitatieve informatie te genereren 
zonder een q-PCR-analyse, bovendien vindt die techniek enkel de meest abundante 
bacteriën terug en dienen de bandjes nog gesequeneerd te worden voor de identificatie van 
bacteriën. Ten slotte biedt de techniek geen functionele informatie. Daarentegen heeft 
GeLC: SDS-PAGE in combinatie met LC-ESI-FT-ICR, de techniek uit dit onderzoek, deze 
nadelen niet. 
 
Deze studie toont aan dat het aandeel bacteriën op domeinniveau bij de 

mucoviscidosepatiënten beduidend lager is dan bij de gezonde testpersonen. De twee fyla 
Firmicutes en Bacteroidetes zijn het meest abundant aanwezig bij gezonde individuen, maar 
Proteobacteria en Actinobacteria worden minder gedetecteerd. Bij de patiënten is deze 
trend niet waarneembaar: de verschillende fyla variëren immers veel meer, wat de dysbiose 
in hun darmflora bevestigt. De daling van de genera Faecalibacterium en Bifidobacteria is 
het grootst bij de patiënten. De grote aanwezigheid van de genera, en hun positieve invloed 
op de darmflora, bij gezonde individuen, kan gebruikt worden als indicator van een gezond 
darmstelsel. Onze resultaten suggereren dat de belangrijkste functionele pathways aanwezig 
zijn bij zowel de patiënten als de siblings, maar dat verder onderzoek en data-analyse nodig 
zijn om duidelijkere conclusies kunnen trekken. 
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Summary 
 

Cystic fibrosis is a lethal recessive genetic disease common among Caucasians. The cause of 
the disorder are mutations in the ‘cystic fibrosis transmembrane conductance regulator’-
gene (CFTR-gene). This gene encodes a cAMP-mediated chloride channel that maintains the 
transport of ions and water across the epithelia of many tissues and organs which is 
necessary for the hydratation and clearance of the mucus. A defect chloride channel causes 
a disturbed clearance of the mucus consequently leading to the colonization of pathogens in 
the lungs and causing damage to vital organs (pancreas, lungs, intestines, liver, …), resulting 
in recurrent pulmonary infections and a chronic state of inflammation in many organs.  
 
Beside the progressive lung dysfunction, pancreatic insufficiency is another important 
symptom. The insufficiency leads to a defective digestion and distorted uptake of nutrients. 

Due to the intrinsic properties of the disease, the many antibiotic treatments and the 
reduced digestion of food, a major dysbiosis in the intestinal flora of CF patients is expected. 
A better understanding of the diversity and stability of the intestinal flora of patients and 
healthy siblings is important to optimize current therapies and to start research for 
additional treatments. 
 
This study includes a comparative metaproteomic study to determine the composition and 
functionality of the intestinal flora in CF patients. Seven families, each with a child with cystic 
fibrosis and at least one healthy sibling, were investigated. The bacterial cells were isolated 
from the fecal samples and the proteins were separated with gel electrophoresis. 
Subsequently, the proteins were digested with trypsin and analyzed with LC-ESI-FT-ICR. This 
research and the research of Duytschaever et al. (2011) gives a better understanding of the 

intestinal microbiota of CF patients. Duytschaever et al. (2011) used DGGE based on 16S 
rRNA amplicons. With this technique, it is impossible to obtain quantitative information 
without a q-PCR analysis, only the most abundant bacteria can be found, the DGGE-bands 
should be sequenced for identification of the bacteria and it is impossible to obtain 
functional information. The GeLC: SDS-PAGE in combination with LC-ESI-FT-ICR doesn’t have 
these disadvantages. 
 
The results of this research show a lower proportion of bacteria in patients affected by the 
disease than in healthy siblings. In healthy siblings two phyla, Firmicutes and Bacteroidetes, 
are most abundantly present, whereas Proteobacteria and Actinobacteria are less present. 
This balance is different in CF patients; their intestinal flora shows much more variation 
between the different phyla and a significant decrease in the genera Bifidobacteria and 
Faecalibacterium. This is proof for the dysbiosis in their intestinal microbiota. Both 

Bifidobacteria and Faecalibacterium are an indicator of a healthy intestinal flora because of 
their large presence in healthy individuals and the positive impact on the intestinal 
microbiota. Our results suggest that the main functional pathways are present in both 
patients and siblings but further research and data analysis are necessary to draw final 
conclusions.
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1. Inleiding 
 

1.1 De erfelijke ziekte mucoviscidose 
 

1.1.1 Algemeen 
 

Mucoviscidose is de meest voorkomende letale erfelijke recessieve ziekte bij Kaukasiërs. De 
ziekte wordt veroorzaakt door mutaties in het ‘cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator’-gen (CFTR-gen). In Europa is 1 op 22 personen drager van deze ziekte die de 
longen, pancreas, darmen, lever en exocriene klieren aantast (Milla, 1998; Proesmans et al, 
2008; Riordan, 2008; Welsh & Smith, 1993). De progressieve longdysfunctie is het bekendste 
symptoom van mucoviscidose en is verantwoordelijk voor 95% van de mucoviscidose 

sterfgevallen (Welsh & Smith, 1993). Deze longdysfunctie treedt op als gevolg van de mucus 
dat viskeuzer wordt waardoor het moeilijk verwijderd kan worden. Dit zorgt voor obstructie, 
ontsteking en terugkomende longinfecties door Staphylococcus aureus en/of Pseudomonas 
aeruginosa. Naast de longdysfunctie is de verminderde werking van de pancreas ook een 
belangrijk gevolg. De dikke slijmlaag blokkeert en beschadigt de pancreas waardoor er een 
verminderde productie en secretie is van verteringsenzymen. Dit leidt tot een slechte 
opname van belangrijke voedingsstoffen. Vooral de enorme daling van lipase leidt tot een 
slechte opname van vetten en vetoplosbare vitaminen (O'Sullivan & Freedman, 2009; 
Proesmans et al, 2008; Rowe et al, 2005). 
 

1.1.2 Het CFTR-gen 
 

Het CFTR-proteïne is een glycoproteïne en behoort tot de groep van de ‘ATP-binding 
cassette’ (ABC) transporters. Het komt tot expressie in het apicale membraan van epitheliale 
cellen (Gadsby et al, 2006). Het CFTR komt vooral tot expressie in klierrijke organen, zoals de 
longen, pancreas, darmen, galblaas, voortplantingsorganen en zweetklieren (O'Sullivan & 
Freedman, 2009; Rowe et al, 2005). Het eiwit komt ook voor in andere weefsels, zoals 
lymfocyten, neuronen, de schildklier en gladde spieren (Guo et al, 2009; Lamhonwah et al, 
2010; Li et al, 2010; McDonald et al, 1992). Het corresponderend eiwit is een cAMP-
gemedieerd chloridenkanaal dat de ionen- en waterbalans langs de epithelia onderhoudt 
(McIntosh & Cutting, 1992; Sheppard & Welsh, 1999). Naast zijn rol in het aniontransport, 

transporteert het CFTR ook hyaluronzuur, reguleert het verschillende andere eiwitten en is 
het betrokken bij het vetzuurmetabolisme en autofagie (Luciani et al, 2010; Schulz et al, 

2010; Strandvik, 2010). 
 
Het CFTR-proteïne bestaat uit vijf domeinen: twee membraanoverbruggende domeinen 
(MSD), twee nucleotide-bindende domeinen (NBD) en een regulatorisch domein (RD) (Figuur 
1). De twee MSD’s vormen een selectieve anionporie langs het epitheliale weefsel. De NBD’s 
vormen een ‘head-to-tail’ dimeer die twee ATP-bindende plaatsen bevat. Deze plaatsen 
hebben geconserveerde aminozuursequenties die ATP binden en hydrolyseren. Het R-
domein bevat een aantal geconserveerde fosforylatieplaatsen en geladen aminozuren 
(Sheppard & Welsh, 1999). Fosforylatie van het R-domein door cAMP-afhankelijk 
proteïnekinase (PKA) is een zeer belangrijke voorwaarde voor het openen van het kanaal 
(Hwang & Sheppard, 2009; Picciotto et al, 1992). De eerste ATP-bindende plaats laat ATP 
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binden maar gaat het niet hydrolyseren terwijl de tweede plaats ATP gaat hydrolyseren. Dit 

zorgt voor conformationele veranderingen in de membraanoverbruggende domeinen 
waardoor het kanaal gaat openen (Vergani et al, 2005) (Figuur 1). De interactie van ATP met 
de tweede ATP-bindingplaats is cruciaal voor kanaalopening. Mg2+ is een belangrijke cofactor 
in enzymgekatalyseerde ATP hydrolyse en daarom zorgt MgATP voor de kanaalopening 
(Dousmanis et al, 2002). 

Figuur 1: Conformationele veranderingen van het CFTR Cl
-
-kanaal tijdens kanaalopening. Dit vereenvoudigd 

model toont een CFTR Cl
-
-kanaal in rusttoestand (links) en in geactiveerde toestand (rechts). In rusttoestand 

vormen MSD1 en MSD2 een gesloten porie waar het Cl
-
-ion niet doorkan. PKA gaat RD fosforyleren waardoor 

ATP op de twee ATP-bindende sites van NBD1 en NBD2 kunnen binden. NBD1 en NBD2 vormen een ‘head-to-

tail’ dimeer en ATP wordt op de tweede bindingsplaats gehydrolyseerd. Dit zorgt voor conformationele 

veranderingen in MSD1 en MSD2 waardoor het kanaal geopend wordt. Afkortingen: CFTR, cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator; MSD, membraanoverbruggend domein; PKA, cAMP-afhankelijk 

proteïnekinase; RD, regulatorisch domein; NBD, nucleotide-bindend domein; PPase, proteïne fosfatase. ‘In’ en 

‘Out’ definiëren respectievelijk de intra- en extracellulaire kant van het membraan. (Hwang & Sheppard, 2009) 
 
Wanneer het kanaal geopend is, worden chloridenionen en bicarbonaat naar het lumen van 
het bepaalde orgaan gesecreteerd. Deze secreties van anionen genereert een 
transepitheliaal potentiaalverschil dat natriumsecretie en een osmotische gedreven 
vloeistofsecretie opgang brengt (Gadsby et al, 2006). Deze anion- en vloeistofsecretie 
resulteren in een fijne waterlaag aan het epitheliaal oppervlakte en zorgt voor de hydratatie 

van mucus en de verwijdering ervan op een gecoördineerde manier. Dit verhindert 
kolonisatie door pathogene bacteriën en reduceert de accumulatie van toxische moleculen 
(Houtmeyers et al, 1999; Matsui et al, 1998). Dit toont aan dat CFTR-activatie een belangrijke 
rol speelt in de bescherming van verschillende organen en klieren.  
 
Mutaties in het CFTR-gen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mucoviscidose. 
Afwezigheid van deze functie resulteert in een verminderde secretie van vloeistof aan het 
epitheliaal oppervlak wat de vorming van een viskeuze mucus tot gevolg heeft. Dit zorgt 
voor obstructie en schade van organen en de pathogene bacteriën worden niet meer 
verwijderd. Dit veroorzaakt terugkerende infecties en kan leiden tot een chronische staat 



Inleiding 

3 

 

van ontsteking in verschillende organen (O'Sullivan & Freedman, 2009; Rowe et al, 2005). 

Van de duizenden geïdentificeerde mutaties in het CFTR-gen, leiden slechts een aantal tot 
mucoviscidose (Proesmans et al, 2008; Welsh & Smith, 1993). Op basis van de soort mutatie 
en de impact op het fenotype worden zes groepen onderscheiden (Figuur 2).  
De mutaties die onderverdeeld worden in klasse I zijn grote deleties en nonsens mutaties 
(vervroegd stopcodon). Die mutaties leiden tot een verschuiving in het ‘open reading frame’ 
(ORF) en als gevolg daarvan worden er premature terminatiesignalen gevormd. Hierdoor 
ontstaat een verkort en niet functioneel eiwit (Welsh & Smith, 1993). Deze eiwitten zijn niet 
stabiel en worden snel afgebroken. In sommige gevallen veroorzaakt de mutatie een 
onstabiel mRNA waardoor er geen eiwit gevormd wordt (Hamosh et al, 1991). Omdat alle 
mutaties in klasse I geen of een afwijkend eiwit vormen, is er een verlies van de CFTR-
chloridenkanalen in de epithelia (Welsh & Smith, 1993). 
De volgende klasse bevat mutaties die leiden tot een afwijkend CFTR-eiwit (klasse II). Bij 

deze gevallen wordt het CFTR-mRNA gevormd in de kern, maar is de maturatie van het eiwit 
verstoord. Het afwijkend eiwit wordt gedegradeerd door controlemechanismen en dit 
resulteert in de afwezigheid van het mature CFTR-eiwit in het apicale celmembraan 
(Proesmans et al, 2008; Welsh & Smith, 1993). De meest voorkomende mutatie bij 
mucoviscidosepatiënten wordt gekarakteriseerd als klasse II (Rowe et al, 2005; Welsh & 
Smith, 1993). Het is een deletie van fenylalanine op positie 508 van het eiwit (ΔF508) en 
wordt gevonden bij meer dan 90% van de patiënten (Lukacs et al, 1994; Rowe et al, 2005; 
Tsui, 1992). Het ΔF508-CFTR kan het plasmamembraan niet bereiken waardoor het 
membraan niet permeabel is voor chloridenionen (Lukacs et al, 1994; Rowe et al, 2005; 
Ward & Kopito, 1994; Welsh & Smith, 1993). Het transport van het eiwit stopt in het 
endoplasmatisch reticulum (ER), waardoor het eiwit zijn mature vorm niet bereikt. Het 
premature eiwit wordt afgebroken aan de hand van proteolyse door controlemechanismen, 

die het verkeerd opgevouwen eiwit herkennen (Kopito, 1999; Ward & Kopito, 1994; Zeitlin, 
2000). Andere klasse II mutaties, zoals N1303K, G85E en G91R, leiden ook tot verkeerd 
opgevouwen eiwitten en worden direct na synthese gedegradeerd waardoor ze het apicale 
membraan ook niet bereiken (Rowe et al, 2005). 
Bij mutaties in klasse III wordt het eiwit ingebouwd in het celmembraan, maar de CFTR-
functie is niet aanwezig door een defecte regulatie. Intracellulair ATP reguleert de opening 
van de chloridenkanalen door directe interacties met nucleotide-bindende domeinen 
(Matthews et al, 1991). Mutaties in deze domeinen kunnen de kanaalfunctie verstoren. Een 
voorbeeld van een dergelijke mutatie is de G551D mutatie (Welsh & Smith, 1993). Die houdt 
een defecte regulatie van het ionenkanaal in waardoor de epitheliale Cl- permeabiliteit 
verstoord is. Naast deze mutaties in het NBD kunnen er ook mutaties voorkomen in het 
regulatorische domein van het CFTR-eiwit, deze klasse IV mutaties leiden tot een verminderd 

ionentransport door het chloridenkanaal (Welsh & Smith, 1993). Bij deze mutaties worden 
de eiwitten correct verwerkt, zijn ze aanwezig in het apicale membraan en is er een Cl-

stroom langs het apicale membraan (Rowntree & Harris, 2003). Alleen is de hoeveelheid 
gegenereerde stroom minder dan bij het wildtype CFTR. Dit komt door missense mutaties in 
de membraanoverbruggende domeinen (Welsh & Smith, 1993). De volgende klasse (klasse 
V) bevat mutaties die leiden tot een verminderde transcriptie van het CFTR gen en klasse VI 
mutaties verlagen de stabiliteit van het kanaal aan het celoppervlakte (Haardt et al, 1999; 
Zielenski, 2000). 
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Klasse I tot en met III geven een klassiek mucoviscidosefenotype, terwijl de mutaties van 

groep IV en V een milder fenotype tot gevolg hebben (Gan et al, 1995; Proesmans et al, 
2008; Welsh & Smith, 1993). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: Moleculaire gevolgen van mutaties in het ‘Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator’-

gen (CFTR-gen). Klasse I. geen CFTR-mRNA of CFTR-eiwit wordt gevormd. Klasse II: het CFTR-mRNA wordt 

gevormd maar de maturatie van het eiwit is niet optimaal en het wordt vroegtijdig afgebroken. Klasse III: het 

chloridenkanaal bereikt het celmembraan maar er is een verstoorde regulatie, namelijk een verminderde 

binding of hydrolyse van ATP. Klasse IV: het CFTR-eiwit functioneert als een verstoord chloridenkanaal. Klasse 

V: een gereduceerde synthese en processing van een normaal CFTR-eiwit door abnormale splicing of mutaties 

in de promotor, de eigenschappen van het chloridenkanaal zijn normaal. Klasse VI: De stabiliteit van het CFTR-

eiwit is verstoord aan het celoppervlakte. (Rowe et al, 2005) 

 

1.1.3 Evolutie en therapie 
 

Dankzij de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek in West-Europa geeft 
mucoviscidose geen aanleiding meer tot kindersterfte (Proesmans et al, 2008). In de jaren 
vijftig stierven kinderen met mucoviscidose voor hun vijfde levensjaar als gevolg van 
ondervoeding door een verminderde werking van de pancreas, door longinfecties en door 
een verminderde longfunctie (Proesmans et al, 2008). Momenteel wordt de gemiddelde 
levensverwachting van de mucoviscidosepatiënten die geboren zijn tussen 2000 en 2003 op 
vijftig jaar geschat (Proesmans et al, 2008). Deze stijging is te danken aan de ontdekking van 
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de mutatie in het CFTR-gen waardoor er een beter inzicht verkregen werd in de ziekte en de 

behandelingen geoptimaliseerd werden. Hoewel er in eerste instantie geen genezende 
behandeling is voor deze ziekte, hebben verschillende studies aangetoond dat een vroege 
start van symptomale behandelingen en de oprichting van gespecialiseerde zorginstellingen 
de kwaliteit van het leven en de levensverwachting drastisch kunnen verhogen (Davis et al, 
1996; Johnson et al, 2003; Ramsey, 1996). De symptomen kunnen verminderd worden door 
verschillende behandelingen: anti-inflammatoire behandelingen, mucolytica, 
antibioticabehandelingen tegen de longinfecties en pancreatische enzympreparaten voor 
een verbeterde vertering (PERT: ‘Pancreatic Enzyme Replacement Therapy’). Mucolytica zijn 
therapeutische middelen die het DNA hydrolyseren in de mucus waardoor de viscositeit 
daalt en de verwijdering van de mucus gemakkelijker wordt (Johnson et al, 2003; Paul et al, 
2004; Taccetti et al, 2005). Naast deze behandelingen is het ook mogelijk om een 
longtransplantatie te ondergaan. Verbeteringen in de transplantatietechniek en medicatie 

hebben de kans op overleving na transplantatie verhoogd (Liou et al, 2007). Onderzoek naar 
behandelingen die het basisdefect van de ziekte aanpakken is volop aan de gang en hierbij 
zou gentherapie een mogelijke oplossing kunnen zijn. Mucoviscidose is een monogenische 
autosomale recessieve ziekte; kleine hoeveelheden van functioneel CFTR zijn voldoende om 
het Cl--transport te herstellen. De longen, het orgaan dat het meest aangetast is, kunnen 
bereikt worden door vernevelde gentherapie. Er duiken wel een aantal uitdagingen op om 
het normale gen op de juiste plaats af te leveren. Zo is het moeilijk om de epitheliale cellen 
onder de dikke slijmlaag te bereiken en hiervoor een goede vector te vinden, bovendien is er 
kans op gastheerspecifieke immuunreacties tegen deze vectoren of tegen het 
therapeutische CFTR-proteïne (Figueredo et al, 2007; Proesmans et al, 2008). Recent werden 
klinische studies opgestart met Ivacaftor. Ivacaftor is het eerste geneesmiddel dat de 
oorzaak van mucoviscidose aanpakt in plaats van de symptomen bestrijdt. Uit de studies 

blijkt dat Ivacaftor maar effectief is bij patiënten met een bepaalde mutatie, nl. G551D (Davis 
et al, 2012). Deze mutatie wordt bij 4% van de patiënten gevonden. Bij personen met een 
G551D-mutatie in het CFTR-proteïne, is het kanaal niet in staat om te openen. Hierdoor 
kunnen Cl--ionen niet door het celmembraan migreren. Ivacaftor zorgt ervoor dat het 
defecte chloridenkanaal terug normaal functioneert (Davis et al, 2012). Zoals eerder 
beschreven heeft 90% van de patiënten een F508del-mutatie. Bij deze mutatie wordt er 
geen kanaal gevormd. VX-809 is een CFTR-corrector dat tijdens in vitro studies de 
ontwikkeling en werking van het CFTR-eiwit verbeterd. VX-809 pakt specifiek het 
onderliggende defect in F508del-CFTR aan (Van Goor et al, 2011). Testen met VX-809 en 
Ivacaftor, waarbij VX-809 de gemuteerde proteïnen met F508del-mutatie beschermt tegen 
degradatie waardoor het in het celmembraan geïncorporeerd kan worden en waarbij het 
Ivacaftor het kanaal doet functioneren, staan nog in een beginstadium (Davis et al, 2012; 

Flume et al, 2012). De ziekte is nog steeds levensbedreigend, maar wordt nu aanzien als een 
chronische ziekte. Naar een efficiënte genezende behandeling dient er evenwel nog verder 
onderzoek te gebeuren. 
 
Zoals hierboven beschreven zijn er verschillende therapieën om de symptomen te 
behandelen. Maar deze behandelingen kunnen ernstige neveneffecten veroorzaken. Het 
veelvuldig gebruik van antibiotica tegen de longinfecties, zorgt dat de darmflora van de 
patiënten drastisch verminderd. Patiënten dienen daarnaast een vetrijk dieet te volgen om 
de verminderde opname van vetten te compenseren. Dit dieet heeft ook een invloed op de 
darmflora. De verstoorde darmflora zorgt voor verschillende problemen bij de metabolische 
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noden van de patiënt en bij de ontwikkeling van het immuunsysteem (Duytschaever et al, 

2011). Het behandelen van deze dysbacteriose kan deze verschillende problemen oplossen. 
 

1.2 De menselijke microbiota 
 

De mens heeft een aantal complexe microbiële gemeenschappen, zoals biofilms in de 
mondholte en in het maag-darmkanaal. Deze gemeenschappen spelen een belangrijke rol in 
de gezondheid van de mens (Gill et al, 2006; Versalovic & Relman, 2006). De 
mensgeassocieerde microbiota bestaan voornamelijk uit vier abundante fyla, Firmicutes, 
Bacteroidetes, Actinobacteria en Proteobacteria, en negen andere fyla, Chlamydiae, 
Cyanobacteria, Deferribacteres, Deinococcus-Thermus, Fusobacteria, Spirochaetes, 
Verrumicrobia en de kandidaat fyla TM7 en SR1, die op bepaalde plaatsen of bij een aantal 
individuen voorkomen (Dethlefsen et al, 2007) (Figuur 3). De aanwezigheid van deze fyla 

blijkt op de meeste plaatsen van het menselijke lichaam consistent te zijn tussen 
verschillende individuen: bijvoorbeeld, bij bijna alle gezonde volwassenen zijn Bacteroidetes 
en Firmicutes predominant in de darm (Eckburg et al, 2005). Daarentegen is de compositie 
van de vaginale microbiota variabeler; de meeste vrouwen hebben een groter aantal 

Firmicutes, terwijl een minderheid van de vrouwen voornamelijk Actinobacteria hebben 
(Verhelst et al, 2004; Zhou et al, 2004). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figuur 3: Plaatsspecifieke verspreiding van de bacteriële fyla in gezonde mensen. Deze figuur toont waar de 

vier abundante fyla (Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria en Proteobacteria) voorkomen bij een gezonde 

persoon. De oppervlakte van de grafiek toont voor elke plaats, het gemiddeld aantal verschillende fylotypes 

(gebaseerd op 16S rRNA gensequentie analyse) per individu. De gekleurde delen tonen de proportie van de 

fylotypes die behoren tot de verschillende fyla. Figuur: (Dethlefsen et al, 2007) Data: (Aas et al, 2005; Bik et al, 

2006; Eckburg et al, 2005; Gao et al, 2007; Pei et al, 2004; Verhelst et al, 2004; Zhou et al, 2004) 
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1.2.1 De intestinale microbiota 
 

De menselijke intestinale microbiota zijn samengesteld uit 1013 tot 1014 micro-organismen. 
Het gemeenschappelijke genoom, het microbioom, bevat minstens honderd keer meer 
genen dan het menselijke genoom en bevat zowel commensale en mutualistische micro-
organismen (Gill et al, 2006). Dat zijn vormen van symbiose tussen twee organismen waarbij 
het ene organisme voordeel heeft en het andere niet beïnvloed wordt (commensalisme) of 
waarbij beide partners een voordeel hebben (mutualisme) (Dethlefsen et al, 2007). 
Mutualistische bacteriën bieden eigenschappen aan de mens die ze hierdoor niet zelf dient 
te ontwikkelen (Gill et al, 2006). Het menselijke metabolisme is dus een samenstelling van 
microbiële en menselijke eigenschappen.  
 
Uit 16S rRNA-gebaseerde studies zijn significante verschillen in de microbiële gemeenschap 

tussen gezonde volwassenen waargenomen (Eckburg et al, 2005; Gill et al, 2006). Deze 
verschillen kunnen het gevolg zijn van variaties in de fysiologie tussen individuen, maar 
kunnen ook aanleg voor een ziekte aantonen (Gill et al, 2006). Zo hebben verschillende 
studies aangetoond dat er interacties zijn tussen de darmmicrobiota en de maturatie van het 
immuunsysteem, het moduleren van reacties bij schade van epitheliale cellen, de 

beïnvloeding op de energiebalans en het verwerken van xenobiotica (Backhed et al, 2004; 
Gill et al, 2006; Mazmanian et al, 2005; Rakoff-Nahoum et al, 2004). Gill et al. (2006) hebben 
deze microbiële eigenschappen bepaald aan de hand van KEGG (Kyoto Encyclopedia of 
Genes and Genomes) pathways en COGS (Clusters of Orthologous Groups). Een KEGG-
analyse deelt de enzymen bij de juiste metabolische pathways in en een COG-analyse 
groepeert de functioneel gerelateerde genen aan de hand van evolutionaire relaties 
(Kanehisa et al, 2004; Tatusov et al, 2003). Hieronder worden een aantal voorbeelden van de 

microbiële eigenschappen in de menselijke darm besproken. 
 
Polysacchariden van planten, die de mens regelmatig consumeert, zijn rijk aan xylaan-, 
pectine-, en arabinose-bevattende glycanen. Het menselijke genoom codeert niet voor 
enzymen die deze glycanen afbreken, maar deze afbraak kan wel door de darmmicrobiota 
gereguleerd worden. Deze microbiota bevatten genen die betrokken zijn bij onder andere 
het zetmeel-, sucrose-, glucose-, galactose-, fructose-, arabinose-, mannose- en 
xylosemetabolisme (Backhed et al, 2005; Gill et al, 2006). Daarnaast zijn er ook micro-
organismen die zorgen voor de fermentatie van voedingsvezels en hierbij glycanen omzetten 
naar vetzuren met korte ketens (short-chain fatty acids of SCFAs), zoals acetaat, propionaat 
en butyraat. De meeste van deze SCFAs worden geabsorbeerd door de gastheer en dienen 
als een energiebron voor darmwandcellen waardoor de mucosale barrière versterkt wordt 
(Eckburg et al, 2005; Gill et al, 2006; Topping & Clifton, 2001).  

Waterstof is een eindproduct van bacteriële fermentatie en de accumulatie van H2 reduceert 
de vertering van polysacchariden in de darm. Om deze reductie te vermijden, zijn er 
bacteriën en methanogene archeons aanwezig, met specifieke pathways om waterstof te 
verwijderen (Gill et al, 2006). Een andere functie van het intestinale microbioom is de 
synthese van essentiële aminozuren en vitaminen. De MEP-pathway (2-methyl-D-erythritol 
4-fosfaat) is bij veel bacteriën in de darmflora aanwezig. Deze pathway wordt gebruikt voor 
de biosynthese van deoxyxylulose 5-fosfaat (DXP) en isoprenteryl pyrofosfaat (IPP). DXP is 
een precursor voor essentiële vitaminen zoals, vitamine B1 en B6, en IPP is de precursor voor 
meer dan vijfentwintigduizend gekende derivaten, zoals membraanlipiden, carotenoïden en 
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cholesterol (Gill et al, 2006; Pereto et al, 2004; Rodriguez et al, 2002; Umeno et al, 2005; 

Wang & Ohnuma, 2000). Naast de synthese van vitaminen en aminozuren staat het 
microbioom ook in voor de detoxificatie van xenobiotica. Een xenobioticum is een 
chemische stof dat in een organisme gevonden wordt, maar daar niet van nature thuishoort. 
Een voorbeeld hiervan zijn fenolen, bijvoorbeeld flavonoïden. Deze stoffen zijn afkomstig 
van plantaardig voedsel en worden gehydrolyseerd door microbiële enzymen (Gill et al, 
2006). 
Bacteriën in de menselijke darm kunnen, naast symbiose, ook met elkaar in competitie gaan, 
bijvoorbeeld om bepaalde groeistoffen te verkrijgen. Daarnaast is er ook interferentie 
mogelijk: de directe inhibitie van een bepaalde stam door een andere. Ook kunnen 
metabolische bijproducten (zoals lactaat of SCFAs) geproduceerd door een bepaald species, 
waardoor de groei van andere micro-organismen wordt verhinderd (Dethlefsen et al, 2007). 
 
Van de zeventig evolutionaire fyla van Bacteria en de dertien fyla van Archaea die al 
beschreven zijn, domineren slechts twee bacteriële fyla het microbioom in de menselijke 
darm, de gramnegatieve Bacteroidetes en de grampositieve Firmicutes. Naast de bacteriële 
fyla is het methanogeen archaeon, Methanobrevibacter smithii, ook dominant aanwezig. 
(Eckburg et al, 2005; Gill et al, 2006). Studies tonen aan dat 60% tot 80% van de fecale 
bacteriën tot de Bacteroidetes en de Firmicutes behoren (Duncan et al, 2007). 
De Firmicutes beslaan ongeveer 40% tot 65% van de fecale microbiota (Duncan et al, 2007). 
De meest abundante fecale microbiota behoren tot de Clostridia klasse, onder andere tot de 
clostridiale clusters IV, XIVa en XVI (Eckburg et al, 2005). De clostridiale cluster IV beslaat 
ongeveer 25% van de microbiota en het predominante species in deze cluster is 
Faecalibacterium prausnitzii. Het metaboliseert carbohydraten, zoals zetmeel en inuline, 
waarbij butyraat gevormd wordt. Andere butyraat-producerende isolaten die tot deze 

cluster behoren, zijn Subdoligranulum variabile en Anaerotruncus colihominis (Holmstrom et 
al, 2004; Lawson et al, 2004). Daarnaast behoren ook veel ruminococci tot cluster IV. Deze 
ruminococci kunnen complexe carbohydraten, zoals zetmeel en cellulose, hydrolyseren en 
vormen daarbij acetaat. Een aantal species zijn ondermeer Ruminococcus Bromii, 
Ruminococcus albus en Ruminococcus flavefaciens (Duncan et al, 2007). Cluster XIVa beslaat 
ook ongeveer 25% van de bacteriën, gevonden in het darmstelsel van de mens. Species in 
deze cluster behoren tot verschillende genera zoals Anaerostipes, Clostridium, Coprococcus, 
Eubacterium, Roseburia en Ruminococcus. Een abundante groep die deel uitmaakt van deze 
cluster is Ruminococcus obeum, dit zijn saccharolytische bacteriën die hoofdzakelijk acetaat 
vormen (Suau et al, 1999). Roseburia spp. en Eubacterium rectale zijn de hoofdcomponenten 
van deze cluster en beslaan ongeveer 7% van de fecale microbiota (Aminov et al, 2006). 
Deze bacteriën, samen met F. prausnitzii (cluster IV), maken gebruik van butyryl CoA:acetaat 

CoA transferase voor de vorming van butyraat. Dit is de meest belangrijke manier voor 
butyraatvorming in het darmstelsel (Louis et al, 2004). Deze butyraatproducerende 
bacteriën zijn prominent aanwezig bij gezonde personen, omdat ze een belangrijke rol 
spelen in het onderhoud en de bescherming van het darmepithelium (Eckburg et al, 2005; 
Gill et al, 2006; Pryde et al, 2002; Topping & Clifton, 2001). 
Het fylum Bacteroidetes beslaat ongeveer 25% van de menselijke darmmicrobiota. De 
meeste kunnen carbohydraten, peptonen en metabolische tussenproducten hydrolyseren 
waarbij ze succinaat, acetaat, lactaat, formaat of propionaat vormen als hoofdproducten 
(Eckburg et al, 2005; Salyers et al, 1977). Eckburg et al. (2005) heeft B. thetaiotaomicron in 
elk onderzocht individu gedetecteerd; dit organisme staat in voor een aantal voordelige 
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functies, zoals voedingstofopname en onderhoud van de epitheliale cellen (Eckburg et al, 

2005; Hooper et al, 2001). 
Een kleine aanwezigheid van de Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria en 
Verrucomicrobia wordt waargenomen in de fecale stalen van gezonde volwassenen (Eckburg 
et al, 2005). Bifidobacteria zijn onderdelen van het fylum Actinobacteria en breken 
voornamelijk inuline en zetmeel af. Het genus bevat ook verschillende stammen die mucine 
afbreken. Lactaat is het primaire fermentatieproduct van Bifidobacteria. Dit lactaat wordt 
grotendeels omgezet naar butyraat door secundaire fermenters (Dethlefsen et al, 2006). Het 
weinig voorkomen van Proteobacteria is niet verrassend omdat facultatieve anaerobe 
species maar ongeveer 0,1% van de bacteriën in de strikt anaerobe omgeving van de darm 
representeren (Eckburg et al, 2005; Suau et al, 1999; Wang et al, 2002). Dit fylum bevat 
onder andere pathogene bacteriën zoals, Escherichia coli en Salmonella, en sulfaat-
reducerende bacteriën, zoals Desulfovibrio species (Duncan et al, 2007). 
 

1.2.2 Human Microbiome Project 
 

De kennis over het microbioom en de interacties met de gastheer zijn niet helemaal gekend. 
Om deze interacties beter te begrijpen werd het ‘Human Microbiome Project’ (HMP) 
opgestart in 2008. Het HMP is een uitbreiding van het Human Genome Project en is niet één 
project maar bestaat uit verschillende interdisciplinaire projecten die wereldwijd worden 
uitgevoerd (Turnbaugh et al, 2007). Een van de hoofddoelen van het HMP is het bepalen van 
de relatie tussen de genetische en fysiologische diversiteit van de mens, het microbioom en 
de factoren die een invloed hebben op het microbioom (Turnbaugh et al, 2007).  
Een bijkomend voordeel van dit project is dat de menselijke microbiota gemanipuleerd kan 
worden om de gezondheid van de mens te verbeteren (Turnbaugh et al, 2007). Zo kan men 

onderzoek starten naar behandelingen met probiotica en prebiotica. Probiotica zijn levende 
micro-organismen die een gunstig effect hebben op de gastheer terwijl prebiotica 
stimulerende substraten zijn die de groei van gunstige bacteriën in het darmstelsel 
verbeteren (Hume, 2011). 
 
Het HMP zou op de volgende vragen een antwoord kunnen bieden: hoe stabiel is het 
microbioom van een individu tijdens een dag en tijdens zijn of haar leven? Hoe gelijkaardig 
zijn de darmflora tussen familieleden en tussen gemeenschappen in een verschillende 
omgeving? Hebben alle mensen een ‘kernmicrobioom’ en hoe wordt dit verworven? Wat is 
het effect van de genetische diversiteit van het microbioom en door welke factoren wordt 
het beïnvloed? Hebben de verschillende levensstijlen en pathofysiologische toestand van 
een individu een invloed op de samenstelling van het microbioom (Turnbaugh et al, 2007)? 
 
Het kernmicrobioom is gedefinieerd als: de genen aanwezig in een bepaalde habitat bij alle 
of het merendeel van de mensen. Een habitat kan het hele lichaam zijn, maar kan ook een 
bepaald onderdeel zijn, zoals het darmkanaal. Het variabel menselijk microbioom bevat 
genen die aanwezig zijn in een habitat bij een minderheid van de mensen. Deze variatie kan 
het resultaat zijn van een combinatie van verschillende factoren zoals het genotype, de 
fysiologische toestand, het immuunsysteem, pathobiologie, het dieet of de leefwereld van 
de gastheer. Ook de aanwezigheid van transiënte populaties van micro-organismen die niet 
in staat zijn om een habitat langdurig te koloniseren, hebben een invloed op het variabele 
microbioom (Figuur 4). 
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Figuur 4: Het concept van een menselijk kernmicrobioom. Het kernmicrobioom (rood) zijn genen die aanwezig 

zijn in een habitat in alle of het merendeel van de mensen. Het variabele microbioom (blauw) zijn genen die 

aanwezig zijn in een kleiner deel van de mensen. Dit kan veranderen door verschillende factoren. De gradatie 

van kleur in de kern toont de mogelijkheid aan dat, tijdens de menselijk microbioom evolutie, er nieuwe genen 

kunnen toegevoegd worden en andere kunnen verwijderd worden. (Turnbaugh et al, 2007) 

 

1.2.3 De identificatie van de bacteriële diversiteit 
 

De meeste kennis over de bacteriële diversiteit in het menselijke gastro-intestinale kanaal 
werd bekomen door selectieve kweektechnieken van bacteriën in fecale stalen. Omdat de 
gevoeligheid van deze kweektechnieken niet optimaal is, wordt dit ecosysteem verder 
onderzocht met cultuuronafhankelijke methoden. Dat zijn moleculaire technieken waarbij 
meestal de sequentievariabiliteit van 16S rRNA-genen onderzocht werd (Zoetendal et al, 
2002). Het 16S rRNA-gen is universeel aanwezig en kan een taxonomische identificatie geven 
tot op fylum- of speciesniveau (Dethlefsen et al, 2007). Deze technieken toonden aan dat 
veel predominante bacteriën in menselijke fecale stalen nog niet in cultuur gebracht zijn (Gill 

et al, 2006; Suau et al, 1999; Zoetendal et al, 2002).  
Verschillende 16S rRNA-gebaseerde technieken zijn nodig voor verschillende doeleinden. 
Een aantal mogelijke doeleinden zijn: het identificeren van microbiële species of fylotypes, 
het kwantificeren van microbiële taxa en het vergelijken van microbiële gemeenschappen 
(Dethlefsen et al, 2006). Met 16S rRNA-gebaseerde oligonucleotide hybridisatie kan men 
gekende fylogenetische groepen detecteren en kwantificeren (Franks et al, 1998). 
‘Denaturing gradient gel electrophoresis’ (DGGE) van de 16S ribosomale rRNA amplicons is 
een techniek om de bacteriële populatie in feces te bepalen en te vergelijken (Donskey et al, 
2003; Zoetendal et al, 2002). De rRNA-gensequenties van de bacteriële species worden eerst 
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geamplificeerd met geconserveerde bacteriële primers die binden op de hypervariabele 

regio van de rRNA-genen. Hierdoor verkrijgt men amplicons van dezelfde lengte, maar met 
een verschillende sequentie afhankelijk van elk species. DGGE scheidt deze amplicons en 
produceert zo een ‘molecular fingerprint’ van de bacteriële species (Muyzer et al, 1993). 
DGGE heeft een aantal potentiële voordelen ten opzichte van de kweektechnieken voor de 
analyse van microbiota. Het is onder andere een minder arbeidsintensieve techniek en het is 
niet nodig om de bacteriën in cultuur te brengen. Hierdoor kunnen niet-cultiveerbare 
bacteriën gedetecteerd worden. Analyse van meerdere stalen die men meteen met elkaar 
kan vergelijken, is mogelijk. De banden van interesse kunnen meteen uitgesneden worden 
en ook de sequentie kan bepaald worden (Donskey et al, 2003). Deze techniek heeft ook een 
aantal tekortkomingen. Zo resulteert de diversiteit van de microbiota in complexe DGGE 
patronen en zijn enkel organismen in hoge concentraties aanwezig op de gel (Donskey et al, 
2003). Micro-organismen die in mindere mate aanwezig zijn, worden gemaskeerd door de 

abundante organismen. Daarnaast zijn er nog enkele nadelen, zoals het gebruik van fecale 
stalen als surrogaat voor de hele darmmicroflora en de potentiële verschillen tussen 
specifieke anatomische plaatsten (Eckburg et al, 2005; Horner-Devine et al, 2004). Fecale 
stalen worden vaak gebruikt om de intestinale microflora te onderzoeken omdat ze 
eenvoudig verzameld kunnen worden. 
 
Naast de metagenomische technieken kan men ook de bacteriële populaties vergelijken 
door metaproteoomstudies. Een groot gebrek van DNA-gebaseerde methoden is dat ze 
potentiële functies voorspellen, maar ze tonen niet of de voorspelde genen tot expressie 
gekomen zijn en onder welke condities ze uitgedrukt worden (Verberkmoes et al, 2009). 
Bovendien is het niet mogelijk om te achterhalen of het DNA afkomstig is van levende of 
dode cellen (Ben-Amor et al, 2005). Deze tekortkomingen kunnen voorkomen worden door 

de proteïnen te onderzoeken, omdat de genen getranscribeerd en getranslateerd moeten 
worden om tot een proteïne te komen (Verberkmoes et al, 2009). Verschillende studies 
hebben reeds aangetoond dat metaproteomische benaderingen gebruikt kunnen worden 
voor het onderzoek van complexe ecosystemen (Klaassens et al, 2007; Ram et al, 2005). 
Deze toepassingen vormen een nuttige benadering om functionele producten van de 
microbiota te onderzoeken en te vergelijken in verschillende situaties (dieet, ziekte, 
gezondheid, medicatie, …) (Klaassens et al, 2007; Ram et al, 2005; Verberkmoes et al, 2009). 
Studies suggereren dat eiwitten, die 1% van de totale populatie beslaan, gedetecteerd 
kunnen worden door deze benadering (Ram et al, 2005; Verberkmoes et al, 2009). Hoe dan 
ook dalen de gedetecteerde proteïnen drastisch van duizenden naar honderden voor de 
populaties die veel minder aanwezig zijn. Dit kan men echter voorkomen door de proteïnen 
te concentreren en de scheiding te verbeteren. Men moet wel opletten dat tijdens deze 

verrijkingsstappen het proteoom niet gemanipuleerd wordt (Verberkmoes et al, 2009). 
 

1.3 Massaspectrometrie 
 

In deze studie voeren we een massaspectrometrisch-gebaseerde proteoomanalyse uit. De 
bacteriële eiwitten van de darmflora van mucoviscidosepatiënten worden hierbij vergeleken 
met die van gezonde broers en/of zussen. De darmflora vormt een zeer complexe microbiële 
gemeenschap en leidt tot zeer complexe peptidenmengsels. Deze peptiden worden daarom 
geanalyseerd via GeLC: SDS-PAGE in combinatie met ‘reversed phase 
vloeistofchromatografie’ (nano-RPLC) dat gekoppeld wordt aan een electrospray ionisatie 
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Fourier transform ion cyclotron resonantie (LC-ESI-FT-ICR) massaspectrometer. De GeLC-

techniek wordt gebruikt om zeer complexe eiwitmengsels te scheiden met gelelektroforese 
waardoor de complexiteit van het staal daalt. Verschillende bandjes, die een paar proteïnen 
bevatten, worden uitgesneden en een digest op uitgevoerd. De bedoeling is om zoveel 
mogelijk eiwitten te identificeren. Vervolgens worden de complexe peptidenmengsels 
gescheiden via vloeistofchromatografie alvorens ze geanalyseerd worden met 
massaspectrometrie. Deze stap is nodig om de complexiteit te verminderen en om 
suppressie effecten te vermijden tijdens MS-analyse. Het voordeel hierbij is dat een LC-
scheiding compatibel is met de MS-analyse. De LC-outlet kan rechtstreeks gekoppeld worden 
aan een ESI-bron van de massaspectrometer. Voor de analyse van complexe stalen is een 
zeer sensitieve en accurate massaspectrometer met hoge resolutie aangewezen. Daarom 
wordt in deze studie een FT-ICR gebruikt. Deze massaspectrometer heeft een massaresolutie 
(±100.000) en massa-accuraatheid (2ppm), die 10 tot 100 keer hoger ligt, dan bij andere 

massa-analyserende technieken (Heeren et al, 2004).  
 

1.3.1 Algemeen 
 

Een massaspectrometer is een analytisch apparaat dat het moleculaire gewicht bepaalt van 
chemische componenten door het produceren van gasvormige ionen en die vervolgens te 
scheiden op basis van hun massa-tot-lading (m/z) ratio. Een massaspectrometer bestaat uit 
drie onderdelen: een bron, een massa-analysator en een detector. De ionen worden 
gegenereerd in de bron van de massaspectrometer. ‘Matrix-assisted laser 
desorption/ionization’ (MALDI) en ‘electrospray ionization’ zijn twee bronnen die efficiënt 
peptide- en eiwitionen kunnen genereren. Vervolgens worden de ionen geïntroduceerd in 
de massa-analysator. Hierin wordt een elektrisch of magnetisch veld aangelegd waarin de 

ionen gescheiden worden en de snelheid en de richting van de ionen beïnvloed wordt. Het 
effect van het elektromagnetische veld op de beweging van een ion is omgekeerd evenredig 
met de massa en recht evenredig met de lading van het ion. De ionen worden gedetecteerd 
en er wordt een massaspectrum gegenereerd met de gemeten m/z-ratio’s van de ionen 
tegenover hun relatieve abundantie (intensiteit van het MS-signaal) (Canas et al, 2006). 
 
Massaspectrometrie kan gebruikt worden om eiwitten in een complex mengsel te 
identificeren. De eiwitten worden verknipt tot peptiden en de massa’s van de peptiden 
worden gemeten. Dit spectrum wordt een ‘peptide mass fingerprint’ genoemd. Het 
massaspectrum wordt hierbij vergeleken met theoretische massa’s die verkregen werden 
door in silico verknipping van alle eiwitten in een databank. Door alleen de massa’s van de 
peptiden te gebruiken is er een grote kans op vals positieve identificaties, aangezien er geen 

informatie over de aminozuursequentie beschikbaar is. Die informatie kan verkregen 
worden door de peptiden te fragmenteren (Canas et al, 2006). Dat proces wordt MS/MS 
genoemd. Fragmentatie van de ionen wordt op basis van verschillende methoden 
uitgevoerd waarbij de meest gebruikte methode ‘collision induced dissociation’ (CID) is. 
Alternatieve fragmentatiemethoden zijn ‘electron capture dissociation’ (ECD) en ‘electron 
transfer dissociation’ (ETD). Bij CID worden geprotoneerde peptiden versneld in een 
elektrisch veld en gaan ze botsen met een inert neutraal gas (helium, stikstof of argon). Door 
de botsingen wordt de kinetische energie van de peptidenionen gedeeltelijk omgezet in 
interne energie waardoor ze fragmenteren en voornamelijk de amidebinding breken 
waardoor er b- en y-ionen (respectievelijk het N-terminale en C-terminale deel) gevormd 
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worden. Deze ionen geven informatie over de aminozuursequentie van de peptiden (Sleno & 

Volmer, 2004). 
 

1.3.2 FT-ICR MS 
 

Tijdens het onderzoek worden de complexe stalen geanalyseerd aan de hand van een 
massaspectrometer met hoge resolutie. De ‘linear ion trap - Fourier transform - ion 
cyclotron resonance’ (LIT-FT-ICR) is een massaspectrometer met hoge resolutie en grote 
accuraatheid en met een voorafgaande GeLC-scheiding geschikt voor de deze complexe 
stalen. Bij FT-ICR analysatoren worden ionen gedetecteerd op basis van hun 
resonantiefrequentie; dit kan tegenwoordig zeer accuraat gemeten worden (Schrader & 
Klein, 2004; Scigelova et al, 2011). 
 
Bij FT-ICR massaspectrometrie worden alle ionen in de cyclotron geëxciteerd door een 
radiofrequentiepuls (RF) met een brede frequentie. De ionen worden even lang geëxciteerd 
en komen in een baan met een grotere straal terecht. De frequentie waarmee de ionen gaan 
bewegen is echter afhankelijk van hun m/z-waarde. De cyclotronfrequenties van alle ionen 
worden gedetecteerd en dit wordt weergegeven in een complex spectrum (tijdafhankelijke 

functie). Door middel van een Fouriertransformatie wordt dit spectrum omgevormd tot een 
massaspectrum (frequentieafhankelijke functie) waarin de abundantie van het ion wordt 
weergegeven ten opzichte van de m/z-waarde (Figuur 5) (Schrader & Klein, 2004). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: Schematische voorstelling van een ICR-cel. De cyclotron bestaat uit drie paar tegenoverstaande 

platen: twee ‘trapping’ platen (voor- en achterkant), twee excitatieplaten (rechts en links) en twee 

detectieplaten (boven- en onderkant). De detectieplaten registreren de frequenties van de ionen in de cel en 

het verkregen frequentiespectrum wordt omgezet naar een massaspectrum via een Fouriertransformatie. 

(Schrader & Klein, 2004) 

 

De cyclotroncel in de FT-ICR bestaat uit drie paar elektroden (platen), die georganiseerd zijn 
in een kubus of een cilinder. De voorste en de achterste elektrode zijn ‘trapping’ platen en 
hebben als functie om de ionen in de cyclotron te houden. De twee excitatieplaten (links en 
rechts) zijn verbonden met een bron die radiofrequenties kan uitzenden om de ionen te 



Inleiding 

14 

 

exciteren. De twee detectieplaten (boven en onderkant) registreren de geëxciteerde ionen 

(Figuur 5) (Schrader & Klein, 2004). 
 
De cyclotron bevindt zich in een sterk magnetisch veld met een vaste veldsterkte. Ionen die 
de cyclotron binnenkomen worden gedwongen om te bewegen in een cirkelvormige baan 
onder invloed van dit veld. Een ion in een magnetisch veld B wordt onderworpen aan twee 
tegenovergestelde krachten (Schrader & Klein, 2004): 

 
- Centripetale kracht F = qvB 
- Centrifugale kracht F’ = mv2/r 

 
waarbij F de kracht is, m de massa van het ion, q de lading van ion, v de snelheid van het ion, 
B de sterkte van het magnetisch veld en r de straal van het traject waarin het ion beweegt. 

De ionen blijven in een stabiele baan bewegen wanneer deze twee krachten in balans zijn:  
 

F = F’qvB = mv2/r qB = mv/r 
 
De hoeksnelheid (cyclotronfrequentie) ω is dan gelijk aan: 
 

ω= 2πν = v/r = (q/m).B 
 
waarbij v de frequentie is. 
 
Uit deze vergelijking is het duidelijk dat de massa m van een ion bepaald kan worden aan de 
hand van zijn cyclotronfrequentie ω. 
 
Om de cyclotronfrequentie te bepalen, worden de ionen voor bepaalde tijd blootgesteld aan 
een oscillerend elektrisch veld. Dit veld wordt gecreëerd door een radiofrequentie (RF) 
potentiaal aan te leggen tussen de twee excitatieplaten. Ionen waarvan de 
cyclotronfrequentie gelijk is aan de frequentie van het elektrisch veld gaan deze energie 
opnemen en gaan naar een baan met grotere straal migreren. Na het RF-signaal blijven de 
ionen in hun grotere baan. De geëxciteerde ionen bewegen met een bepaalde frequentie 
(afhankelijk van hun m/z-waarde) in de cel. De detectie-elektroden meten deze frequentie 
en daaruit wordt de m/z-ratio van de ionen afgeleid (Figuur 6) (Heeren et al, 2004; Scigelova 
et al, 2011). 
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Figuur 6: Principe van ion cyclotron resonantie. (A) Ionen voor excitatie. Ze bewegen in hun natuurlijke baan. 

(B) Ionen tijdens een RF-signaal. De geëxciteerde ionen gaan naar een baan met grotere straal migreren. (C) 

Ionen na excitatie. De ionen blijven in de grotere baan. (D) De detectie-elektroden meten de frequentie van de 

geëxciteerde ionen. (http://ncrr.pnl.gov/training/tutorials/ft_icr_tutorial.stm) 
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2. Doelstelling 
 

Mucoviscidosepatiënten hebben, door de overproductie van slijm in hun darmen en longen, 
een verminderde opname van voedingsstoffen en een grotere kans op longinfecties. Om 
deze longinfecties te behandelen, krijgen de patiënten antibiotica toegediend. Tijdens de 
antibioticakuur vermindert de bacteriële populatie in de darmen (Aziz, 2009; Donskey et al, 
2003; Duytschaever et al, 2011). Deze dysbacteriose is, naast de antibioticabehandelingen, 
ook te wijten aan de intrinsieke eigenschappen van de ziekte (Duytschaever et al, 2011). 
Daarnaast hebben mucoviscidosepatiënten een verminderde werking van de pancreas 
waardoor ze een vetrijk dieet dienen te volgen om voldoende energie op te nemen. Dit 
aangepast dieet oefent ook invloed uit op hun microbioom (Duytschaever et al, 2011). 
Vooral bij zeer jonge kinderen kan de verstoring van de intestinale microbiota een enorme 

invloed hebben op enerzijds de metabolische noden van de gastheer en anderzijds op de 
ontwikkeling van het intestinaal geassocieerd immuunsysteem (Duytschaever et al, 2011). 
Daarnaast zijn er de psychologische aspecten van de ziekte. De vele 
spijsverteringsproblemen en de daarmee verbonden behandelingen hebben een mentale 
invloed op deze kinderen. Zij voelen zich anders dan de anderen en dit kan een negatieve 
invloed hebben op hun sociaal handelen. 

Een betere kennis van de diversiteit en de stabiliteit van het microbioom in het darmstelsel 
is belangrijk om de huidige behandelingen te optimaliseren en het onderzoek te starten naar 
supplementaire behandelingen voor mucoviscidose. Die laatste kunnen bestaan uit 
probiotica, levende micro-organismen die een gunstig effect hebben op de gastheer, en 
prebiotica, substraten die gunstige bacteriën in de darm stimuleren (Hume, 2011). 

Duytschaever et al. (2011) hebben de dominante bacteriële fyla in de darmflora van 
patiënten bepaald met ‘Denaturing Gradient Gel Electrophoresis’ (DGGE). Het is echter niet 
mogelijk om via DGGE de bacteriën te identificeren op speciesniveau en te achterhalen 
welke genen tot expressie komen en onder welke condities. Bovendien is het niet duidelijk 
of het DNA afkomstig is van levende of dode cellen (Ben-Amor et al, 2005). Hierbij kan 
functionele ‘metagenomic’, zoals ‘transcriptomics’ en ‘proteomics’, een oplossing bieden om 
bacteriën te identificeren op speciesniveau en om hun metabolische activiteit te bepalen. 
Transcriptoomanalyse is een krachtige methode om genexpressie te determineren, maar 
baseert zich op de stabiliteit van mRNA, die extreem laag is in prokaryoten. Daarenboven 
representeren mRNA transcripten niet noodzakelijk de microbiële functie (Kolmeder et al, 
2012). Omwille van het feit dat eiwitten stabieler zijn dan mRNA, verwachten we dat 
metaproteoomgebaseerde studies een beter en specifieker overzicht zullen geven over de 

samenstelling en de functionaliteit van de intestinale microbiota. 

We voeren een vergelijkende metaproteoomstudie uit waarbij zeven families, die elk een 
kind met mucoviscidose hebben, worden onderzocht. Van elke familie wordt een patiënt en 
minstens een gezonde broer of zus onderzocht. Het eerste doel van de studie is om de 
samenstelling van de darmflora te bepalen en een vergelijking te maken tussen die van de 
patiënten en die van de gezonde familieleden. Eenmaal de verschillende bacteriën gekend 
zijn, kan als tweede doel ook de functionaliteit van de enzymen van het microbioom van 
patiënten vergeleken worden met die van gezonde familieleden. De functionaliteit kan 
bepaald worden via de KEGG-database en de COG-database. Het derde doel van het 
onderzoek is om merkers te zoeken voor eiwitten en micro-organismen in de gezonde 



Doelstelling 

17 

 

populatie en de mucoviscidosepopulatie. Deze informatie kan belangrijke implicaties hebben 

op de behandeling van mucoviscidosepatiënten. Een bijkomend doel van het onderzoek is 
een longitudinale studie waarbij de invloed van de verschillende antibioticabehandelingen 
op de microbiële gemeenschap in de darmen wordt onderzocht, maar in het kader van deze 
thesis wordt deze studie niet uitgevoerd. 
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3. Resultaten 
 

3.1 Optimalisatie protocol 
 

3.1.1 Oorspronkelijk protocol 
 

In het eerste deel van het onderzoek werd het protocol geoptimaliseerd om de bacteriële 
eiwitten uit de fecale stalen te isoleren. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een staal van 
een gezonde persoon (individu 40, staalafname 7, zie tabel 2).  
 
Het oorspronkelijk protocol is gebaseerd op Apajalathi et al. (1998)(zie bijlage 7.1.2). De 
bacteriën werden geïsoleerd uit de fecale stalen via differentiële centrifugatie waarna ze 

gelyseerd werden. De geconcentreerde eiwitten werden gescheiden met behulp van 1-D 
SDS-PAGE. Figuur 7A toont het eiwitpatroon van de cellulaire proteïne fractie (CPF) van het 
fecale staal van individu 40. De CPF is de fractie die enkel bacteriële eiwitten zou bevatten. 
Op deze gel is geen duidelijk bandenpatroon zichtbaar, nochtans is in het eerste laantje 
31,5µg eiwit geladen. De extracellulaire proteïne fractie (EPF), dat de humane en 
uitgescheiden eiwitten bevat, werd ook gescheiden op gel (Figuur 7B). De EPF is het 
supernatans nadat de bacteriën geïsoleerd zijn via centrifugatie. Het bandenpatroon hiervan 
is veel duidelijker en er zijn meer eiwitten aanwezig in de EPF dan in de CPF. 
 

3.1.2 Geoptimaliseerd protocol 
 

De lange uitvoeringstijd van het oorspronkelijk protocol leidt mogelijk tot de afbraak van de 

eiwitten. Het herhaaldelijk invriezen en ontdooien van de stalen speelt hierbij wellicht een 
grote rol. Om deze afbraak te voorkomen werd het eerste deel van het vorige protocol 
ingekort. De differentiële centrifugatie voor de isolatie van de bacteriën is gereduceerd van 
vier cycli tot één cyclus. Eerdere studies tonen aan dat in dit geval ongeveer 50% van de 
bacteriën geïsoleerd werden uit de fecale stalen (Apajalahti et al, 1998). Hierdoor is het 
protocol tot aan de 1D-SDS-PAGE, ingekort van vier dagen naar één dag. De EPF en CPF 
werden ook niet meer van elkaar gescheiden omdat het merendeel van de eiwitten zich in 
de EPF bevinden. Dit is een gevolg van het grote aantal gelyseerde bacteriën door de 
ouderdom van de stalen (dateren 2007-2008) en het herhaaldelijk ontdooien en invriezen. 
 
Op verschillende momenten tijdens het protocol werd een staal genomen om te laden op 
gel. Op deze manier werd nagegaan of bij een bepaalde stap in het protocol een deel van de 
bacteriën of eiwitten verloren ging. De verschillende momenten waren: na het verwijderen 

van debris; na het soniceren van de stalen; na het verwijderen van de bacteriële membranen 
en na het concentreren met Vivaspin ultrafiltratiebuisjes. Er was echter geen verschil in het 
eiwitpatroon waar te nemen tussen de verschillende momenten (Figuur 8). 
 
Naast de extractiebuffer (50mM Tris HCl/10mM CaCl2 (pH 7,8)) werd ook een lysebuffer (7M 
ureum/2M thioureum/40mM Tris/4% CHAPS/1% DTT) getest. De fecale stalen werden direct 
opgelost in de lysebuffer in plaats van in de extractiebuffer. Omdat de lysebuffer ureum 
bevat, werden, in een eerste experiment, de stalen behandeld op drie verschillende 
temperaturen voor het laden op gel, respectievelijk 90°C, 37°C en 65°C. De stalen werden 
behandeld op lagere temperaturen omdat eerdere studies aangetoond hadden dat ureum in 
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combinatie met een hoge temperatuur tot eiwitcarbamylatie kan leiden (Gorg et al, 2004; 

Wang et al, 2011). Naast de verschillende temperaturen werd ook een experiment 
uitgevoerd waarbij op verschillende momenten een staal werd afgenomen en geladen op 
gel. Tussen de eiwitpatronen van de verschillende temperaturen werd geen verschil 
waargenomen. Maar wel werd bij de extracten in de lysebuffer een minder duidelijk 
eiwitpatroon waargenomen (Figuur 9). Volgens eerdere studies kan deze smeer mogelijks te 
wijten zijn aan de combinatie van ureum en de hogere temperatuur (Gorg et al, 2004; Wang 
et al, 2011). Bij de geïsoleerde eiwitten in de extractiebuffer werd deze interferentie met de 
1D-gel niet waargenomen (Figuur 8).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 7: 1D-gel met het eiwitpatroon van de cellulaire proteïne fractie (CPF) en extracellulaire proteïne 

fractie (EPF) van de fecale stalen van een individu. Fecale stalen van individu 40, afname 7. De bacteriën zijn 

geïsoleerd volgens het oorspronkelijke protocol gebaseerd op Apajalathi et al. (1998). De eiwitten zijn 

gescheiden op een 12,5% acrylamide-gel en de gel is gekleurd met CBB G-250-oplossing. (A) De bacteriën zijn 

gelyseerd door sonicatie in extractiebuffer (50mM Tris HCl/10mM CaCl2 (pH 7,8)). In het eerste laantje is 30µl 

(31,5µg eiwit) en in het tweede laantje is 5µl (5,25µg eiwit) geladen. (B) Het supernatans is de EPF. In het 

eerste laantje is 5µl en in het tweede laantje is 10µl geladen. 

  

kDa kDa 
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Figuur 8: 1D-gel met het eiwitpatroon na verschillende stappen in het protocol met extractiebuffer. Fecale 

stalen van individu 40, afname 7. Buffer: 50mM Tris HCl/10mM CaCl2 (pH 7,8). De eiwitten zijn gescheiden op 

een 12,5% acrylamide-gel en de gel is gekleurd met CBB G-250-oplossing. Van elk staal is er zowel 20µl als 5µl 

geladen. A: staal na het verwijderen van debris. B: na het soniceren van de bacteriën. C: na het verwijderen van 

de bacteriële pellet. D: na het opconcentreren met Vivaspin ultrafiltratiebuisjes. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figuur 9: 1D-gel met het eiwitpatroon na verschillende stappen in het protocol met lysebuffer. Fecale stalen 

van individu 40, afname 7. Buffer: 7M ureum/2M thioureum/40mM Tris/4% CHAPS/1% DTT. De eiwitten zijn 

gescheiden op een 12,5% acrylamide-gel en de gel is gekleurd met CBB G-250-oplossing. Van elk staal is er 

zowel 20µl als 5µl geladen. A: staal na het verwijderen van debris. B: na het soniceren van de bacteriën. C: na 

het verwijderen van de bacteriële pellet. D: na het opconcentreren met vivaspin.  
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3.1.3 Finaal protocol 
 

Met de bevindingen uit de voorgaande experimenten en de bevindingen van Kolmeder et al. 
(2012) hebben we een finaal protocol opgesteld om de eiwitten te isoleren uit de fecale 
stalen. Tabel 1 toont de belangrijkste aanpassingen in het protocol. Een deel van de 
bacteriën in de stalen zijn reeds gelyseerd of beschadigd. Hierdoor zien we weinig eiwitten in 
de CPF. Volgens Ben-Amor et al. (2005) zijn er in fecale stalen 49% intacte cellen, 19% 
beschadigde cellen en 32% dode cellen. Om meer bacteriële eiwitten te detecteren worden 
de CPF en EPF samen onderzocht. Op zich zouden we verwachten dat er meer interferentie 
is met humane of voedingsgerelateerde eiwitten waardoor in de massaspectrometrische 
detectie de signalen van bacteriële eiwitten gesupprimeerd worden. Zoals later zal blijken 
klopt dit deels, maar zijn de gedetecteerde humane en voedingseiwitten interessant om 
eventueel iets te zeggen over de hogere ontstekinggraad bij patiënten aan de hand van de 

immunoglobulines en de verminderde vertering van voedsel. Cellen gaan ook lyseren door 
het invriezen en het ontdooien van de stalen tijdens de staalvoorbereiding over 
verschillende dagen. Om dit te vermijden is het protocol ingekort tot één à twee dagen 
vooraleer de eiwitten op gel geladen werden. Dit werd gedaan door het aantal isolatiecycli 

en wasstappen te verminderen. De stalen werden overnacht op ijs bewaard. Om de smeer 
op gels te verminderen werden de stalen extra gefilterd met een Filtropur V25 0,2 Vacuum 
Filter (Sarstedt, Newton, VS). Vervolgens werd het gefilterd staal geconcentreerd en 
gewassen door middel van centrifugale ultrafiltratie. Het finale protocol is beschreven in de 
sectie ‘materiaal & methoden’ en de gedetailleerde versie bevindt zich in bijlage 7.1.1.  
 

 Oorspronkelijk protocol Finaal protocol 

Isolatie bacteriële cellen   

Hoeveelheid staal 1 gram 0,5 gram 

Differentiële centrifugatie 4 cycli 1 cyclus 

Fracties EPF en CPF CCEPF 

Buffers Fysiologisch water & 

extractiebuffer 

Extractiebuffer 

Wassen Verschillende wasstappen door 

centrifugatie + ultrafiltratie 

/ 

Na lyse bacteriële cellen   

Wassen / Filtropur V25 0,2 Vacuum Filter 

Ultrafiltratie Vivaspin (10kDa) Vivaspin (5kDa) 

Algemeen   

Duur tot aan 1D-SDS-PAGE ± 3 dagen ± 1 dag 

Tabel 1: Belangrijkste verschillen tussen oorspronkelijk en finaal protocol. EPF: extracellulaire proteïne 

fractie, CPF: cellulaire proteïne fractie, CCEPF: gecombineerde cellulaire & extracellulaire proteïne fractie. 
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3.2 Vergelijkende metaproteoomstudie 
 

3.2.1 Overzicht datacollectie  
 
Voor de vergelijkende metaproteoomstudie werden 7 families onderzocht, elke familie 
bestaat minstens uit een patiënt en een gezonde broer of zus (sibling) (Tabel 2). Voor elk 
individu werden drie technische replica’s voorbereid maar enkel de drie replica’s van familie 
3 werden geanalyseerd met LC-ESI-FT-ICR. Bij de andere families is er door tijdsgebrek 
telkens maar één replica gemeten (zie bijlage 7.1.4). 
 

Familie   Individu Patiënt (0) 

Sibling (1) 

Geslacht 

(M/V) 

Leeftijd  

(jaren) 

Antibiotica tijdens 

periode van 

staalafname 

(Ja/Nee) 

Genotype 

1 5.2 0 V 12,8 J ∆F508/C276X 

  6.2 1 V 9,8 N Confidentieel 

2 11.1 0 V 1,7 J ∆F508/∆F508 

  12.1 1 V 5,6 N Confidentieel 

  13.1 1 V 3,4 N Confidentieel 

3 23.1 0 V 2,4 N ∆F508/∆F508 

  24.1 1 V 6,1 N Confidentieel 

4 27.1 0 M 8,9 N ∆F508/∆F508 

  28.1 1 M 6,8 N Confidentieel 

5 29.1 0 V 10,5 J ∆F508/∆F508 

  30.1 1 V 12,5 N Confidentieel 

6 33.1 0 V 3,9 J ∆F508/2183AA>G 

  34.1 1 V 8,8 N Confidentieel 

7 39.1 0 M 9,4 N ∆F508/∆F508 

  40.1 1 V 15,6 N Confidentieel 

Tabel 2: Overzicht van de onderzochte families. De eerste kolom toont de familie en het aantal familieleden (2 

of 3). De tweede kolom geeft weer of het familielid mucoviscidose (patiënt) heeft of gezond (sibling) is. In de 

volgende kolommen worden het geslacht, de leeftijd (in jaren), het antibioticagebruik tijdens de periode van 

staalafname en het genotype bij de patiënten weergegeven. 

 

De geëxtraheerde eiwitten van de complexe stalen werden gescheiden met 1D-SDS-PAGE en 

vijf banden werden uitgesneden per laantje op basis van de merker (Figuur 10). Van elk staal 
werden dezelfde bandjes uitgesneden, trypsinedigest uitgevoerd en geanalyseerd met LC-
ESI-FT-ICR (Figuur S1 in bijlage 7.3). De pieken in de ‘rawfiles’ werden gedetecteerd met 
ExtractMSn en de pieklijsten werden vervolgens opgeslagen in een ‘MySQL relation 
database’. De geëxporteerde ‘mergefiles’ werden geanalyseerd met Mascot Daemon V2.3.2 
(Matrixscience, VK). Gemiddeld 17,17% van het totaal aantal spectra per staal werden 
geïdentificeerd en per staal zijn gemiddeld 568 unieke peptidensequenties geïdentificeerd 
(Tabel 3). 
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Figuur 10: Patroon om vijf bandjes uit te snijden. (A) Door de rode pijlen wordt op basis van de merker de gel 

in vijf bandjes verdeeld. (B) 1-D gel van de stalen van familie 3 (23.1 en 24.1). Zowel van 23.1 en 24.1 zijn drie 

replica’s geladen. De laantjes worden in vijf bandjes verdeeld op basis van de merker (rode pijlen). De gels van 

de andere families bevinden zich in bijlage 7.3. 
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Staal 

 

Totaal 

spectra 

 

geïdentificeerde 

spectra (#) 

 

geïdentificeerde 

spectra (%) 

Unieke 

peptide 

sequenties 

 

Info 

5.2.1 11760 2466 21 724   

6.2.1 9989 1469 14.7 433   

11.1.1 8354 1562 18.7 476   

12.1.1 9225 1679 18.2 505   

13.1.1 9180 1473 16 528   

23.1.1 9304 1277 13.7 429   

23.1.2 10000 1744 17.4 582   

23.1.3 11152 1795 16.1 579   

23.1.1 10510 1947 18.5 580 LC-replica 

24.1.1 11085 1951 17.6 691   

24.1.2 11277 1986 17.6 656   

24.1.3 11275 2053 18.2 694   

27.1.1 11287 1859 16.5 564   

28.1.1 9104 1096 12 395   

29.1.1 11193 2067 18.5 709   

30.1.1 7391 898 12.1 375   

33.1.1 10815 2275 21 663   

34.1.1 9158 1448 15.8 490   

39.1.1 12353 2673 21.6 740   

40.1.1 8702 1573 18.1 557   

Gemiddelde 10155.70 1764.55 17.17 568.50   

Standaard deviatie 1305.54 439.68 2.65 114.02   

R2 0.952 0.989 0.954 0.961   

Tabel 3: Overzicht van de gecollecteerde data van de metaproteoomstudie. Kolom 1 toont de stalen en de 

replica’s (bv. 23.1.1 = patiënt 23, staalafname 1, replica 1). De tweede kolom geeft het totale aantal spectra 

weer, de derde kolom geeft het totaal aantal geïdentificeerde spectra en kolom 4 het percentage 

geïdentificeerde spectra. Kolom 5 toont het aantal unieke peptidensequenties die gevonden zijn.  

 

3.2.2 Evaluatie techniek  
 
Gemeenschappelijke peptiden 

Uit alle sequenties van de gedetecteerde peptiden van patiënten en siblings werden de 
gemeenschappelijke peptiden bepaald. Bij de patiënten en siblings werden respectievelijk 
1981 en 2025 unieke peptidensequenties (zonder duplicaten) gedetecteerd, 26% van de 
peptiden (827 peptiden) worden teruggevonden in minstens één patiënt en sibling (Figuur 
11). Vervolgens was het de bedoeling om de gemeenschappelijke peptiden bij de patiënten 
en siblings onderling te bepalen. Van de 1981 gedetecteerde peptiden, komt maar 5,9% (117 
peptiden) voor bij alle zeven de patiënten. Bij de acht siblings bedraagt dit zelfs maar 1,7% 
(35 peptiden) van de 2025 peptiden (Figuur S2 in bijlage 7.3). 
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Figuur 11: Vergelijking van de peptiden tussen patiënten en siblings. Alle patiënten (5, 11, 23, 27, 29, 33, 39) 

bevatten in totaal 1981 unieke peptiden en 2025 unieke peptiden behoren tot de siblings (6, 12, 13, 24, 28, 30, 

34, 40). Ongeveer 26% (827 peptiden) van het totaal aantal peptiden is gemeenschappelijk voor beide groepen. 

 
Technische vergelijking LC-runs en replica’s 
Van patiënt 23.1 uit familie 3 werd twee keer een LC-MS analyse uitgevoerd, dit wil zeggen 
dat hetzelfde extract tweemaal gemeten werd met een LC-MS analyse. In de eerste LC-run 
(23.1.1 versie 1) werden in totaal 430 unieke peptiden (zonder duplicaten) gedetecteerd en 
in de tweede LC-run (23.1.1 versie 2) zijn dit 580 unieke peptiden. Beide LC-runs hebben een 
goede overeenkomst, 50,6% van de gevonden peptiden zijn gemeenschappelijk (Figuur 12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figuur 12: Vergelijking van twee LC-runs van patiënt 23.1. Staal 23.1.1 (versie 1) is de eerste LC-run en bevat in 

430 unieke peptiden. Staal 23.1.1 (versie 2) is de tweede LC-run en bevat in 580 unieke peptiden. Ongeveer 

50,6% (339 peptiden) van het aantal peptiden is gemeenschappelijk voor beide stalen. De duplicaten werden 

uit de lijst gefilterd. 

 

Patiënten Siblings 
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Daarnaast werden van de twee individuen uit familie 3, patiënt 23.1 en sibling 24.1, drie 

technische replica’s geanalyseerd. Deze replica’s zijn drie verschillende extracten van het 
fecale staal per individu, waarvan voor elk replica een LC-MS analyse werd uitgevoerd. 
Tussen de replica’s van patiënt 23.1 is 43.8% van de peptiden gemeenschappelijk, 66.4% van 
de peptiden zijn aanwezig in minstens twee replica’s (Figuur 13A). De technische replica’s 
van persoon 24.1 vertonen een gelijkaardig resultaat als die van 23.1. In deze drie replica’s 
zijn 48,5% van de peptiden gemeenschappelijk en 69,7% van de peptiden zijn aanwezig in 
minstens twee replica’s (Figuur 13B). In deze en in de volgende data-analysen werd verder 
gewerkt met staal 23.1.1 (versie 2) in plaats van 23.1.1 (versie 1) omdat het aantal peptiden 
ongeveer hetzelfde is als bij staal 23.1.2 en 23.1.3 (respectievelijk 579 en 582 peptiden). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Vergelijking van drie technische replica’s van individuen 23.1 en 24.1. (A) Staal 23.1.1 (versie 2) 

bevat in 580 unieke peptiden. Staal 23.1.2 bevat in totaal 579 unieke peptiden en staal 23.1.3 bevat 582 

peptiden. Ongeveer 43,8% (363 peptiden) van het totaal aantal peptiden is gemeenschappelijk voor de drie 

replica’s. 66,4% (550 peptiden) zijn aanwezig in 2 of 3 replica’s. (B) Staal 24.1.1 bevat in totaal 691 unieke 

peptiden. Staal 24.1.2 bevat in totaal 656 unieke peptiden en staal 24.1.3 bevat 694 peptiden. Ongeveer 48,5% 

(454 peptiden) van het totaal aantal peptiden is gemeenschappelijk voor de drie replica’s. 69,7% (652 

peptiden) zijn aanwezig in 2 of 3 replica’s. Bij de replica’s van 23.1 en 24.1 werden de duplicaten uit de lijst 

gefilterd. 

 

Biologische vergelijking replica’s 
Om na te gaan tot welke taxonomische groep de gedetecteerde peptiden behoren, werden 

ze geladen in Unipept. Met deze applicatie is het mogelijk om een biodiversiteitanalyse uit te 
voeren van grote en complexe stalen aan de hand van tryptische peptidensequenties. De 
output van deze tool is een boomstructuur op basis van ‘lowest common ancestor’, dit is de 
laagste gemeenschappelijke voorouder. Op deze manier kan bepaald worden waar het 
peptide zich in de fylogenetische boom bevindt (www.unipept.ugent.be; Mesuere et al. 
Submitted). 
 
De peptiden van de replica’s van staal 23.1 en 24.1 werden met Unipept met elkaar 
vergeleken. Het percentage van de peptiden aanwezig per taxonomische groep werd 
berekend op basis van het aantal unieke peptiden (met duplicaten) per taxonomische groep 
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gedeeld door het totaal aantal peptiden die geïdentificeerd zijn in Unipept. De replica’s 

worden vergeleken op domeinniveau (Bacteria – Eukaryota), fylumniveau (Proteobacteria, 
Actinobacteria, Bacteroidetes en Firmicutes) en tussen Viridiplantae, Bos taurus, Sus scrofa 
en Homo sapiens. De replica’s van beide stalen hebben zowel op domeinniveau, fylumniveau 
als tussen de verschillende eukaryoten een gelijkaardig percentage (Grafiek 1). Een Anova-
analyse werd uitgevoerd om na te gaan of de replica’s van elkaar verschillen op 
domeinniveau. Deze test werd uitgevoerd op het aantal peptiden (en niet op de 
percentages). Op 95% significantieniveau zijn de gemiddelden van de replica’s van 23.1 en 
24.1 gelijk. De F-waarden bedragen respectievelijk 0,046 en 0,010 en zijn kleiner dan de 
kritische F-waarden respectievelijk 6,59 en 9,55, waardoor de nulhypothese (de 
populatiegemiddelden zijn gelijk) mag behouden worden. 
Tussen de patiënt (23.1) en de gezonde broer (24.1) kan een duidelijk verschil tussen het 
percentage bacteriële peptiden en eukaryote peptiden waargenomen worden (Grafiek 1A). 

De patiënt heeft percentueel ongeveer een derde minder bacteriële peptiden dan de 
gezonde broer. Bij de patiënt is er een grote afname van bacteriële peptiden op 
fylumniveau. Het grootste verschil is waar te nemen bij de Firmicutes (Grafiek 1B). Het aantal 
peptiden van eukaryote afkomst dat kon geïdentificeerd worden is lager bij staal 24.1. 
Peptiden van Sus scrofa, Viridiplantae en Homo sapiens zijn relatief in grotere mate 
aanwezig bij de patiënt (Grafiek 1C).  
  



Resultaten 

28 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiek 1: Vergelijking van de peptidenpercentages tussen de replica’s van patiënt 23.1 en sibling 24.1. De 

percentages worden als volgt berekend: aantal unieke peptiden (met duplicaten) / totaal aantal 

geïdentificeerde peptiden in Unipept. (A) Vergelijking tussen de replica’s van 23.1 en 24.1 op domeinniveau. 

Anova-analyse: F-waarde 23.1: 0,046 (< 6,59) en F-waarde 24.1: 0,010 (<9,55) (B) Vergelijking tussen de 

replica’s van 23.1 en 24.1 van de Bacteria (Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes en Firmicutes). (C) 

Vergelijking tussen de replica’s van 23.1 en 24.1 van de Eukaryota (Viridiplantae, Bos taurus, Sus scrofa en 

Homo sapiens). 
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3.2.3 Samenstelling darmflora: patiënten en siblings 
 
Domeinniveau: Bacteria en Eukaryota 
Om een duidelijk beeld te creëren tussen het verschil in de bacteriële en eukaryote eiwitten, 
worden alle patiënten met alle siblings vergeleken. In voorgaande paragraaf werd 
aangetoond dat de data bekomen van de replica’s van patiënt 23.1 en sibling 24.1 sterk 
gelijk zijn aan elkaar, daarom wordt in de verdere analyse enkel verder gewerkt met de 
resultaten van replica 23.1.1 (versie 2) en 24.1.1. 
 
Grafiek 2 geeft een duidelijk overzicht van het percentage bacteriële peptiden ten opzichte 
van de eukaryote peptiden bij de patiënten en siblings. Het percentage bacteriële peptiden 
bij de patiënten bedraagt slechts 10% tot 20%. Bij de siblings ligt het aantal bacteriële 
peptiden tussen 10% en 60%. Testpersonen 40.1.1, 30.1.1, dit zijn de twee oudste siblings, 

en in mindere mate 13.1.1 vertonen een behoorlijk verschillend beeld ten opzichte van de 
andere gezonde individuen. Zij hebben een hoger percentage peptiden afkomstig van 
bacteriën (Grafiek 2). Bij 40.1.1 en 30.1.1 blijkt het fylum Firmicutes in grotere mate 
aanwezig, terwijl bij 13.1.1 het fylum Bacteroidetes dominant is. Ten slotte stellen we vast 
dat er een grotere variatie is op te merken tussen de hoeveelheid bacteriën en eukaryoten 

bij de gezonde testpersonen dan bij de patiënten (Grafiek 3). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafiek 2: Overzicht van de peptidenpercentages tussen patiënten en siblings. De percentages worden als 

volgt berekend: aantal unieke peptiden (met duplicaten) / totaal aantal geïdentificeerde peptiden in Unipept. 

De zeven onderzochte patiënten (29.1.1; 23.1.1; 11.1.1; 27.1.1; 5.2.1; 39.1.1; 33.1.1) worden rechts van het 

radardiagram weergegeven en de acht siblings (30.1.1; 24.1.1; 12.1.1; 13.1.1; 28.1.1; 6.2.1; 40.1.1; 34.1.1) links. 
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Grafiek 3: Boxplots van de peptidenpercentages van Eukaryota en Bacteria tussen siblings en patiënten. De 

boxplots werden gegenereerd met de bacteriële en eukaryote peptidenpercentages van de patiënten en 

siblings. De percentages worden als volgt berekend: aantal unieke peptiden (met duplicaten) / totaal aantal 

geïdentificeerde peptiden in Unipept. (A) Vergelijking tussen Eukaryota en Bacteria van siblings (n = 8). Van 

sibling 24 werd enkel staal 24.1.1 in rekening gebracht. (B) Vergelijking tussen Eukaryota en Bacteria van 

patiënten (n = 7). Van patiënt 23 werd enkel staal 23.1.1 (versie 2) in rekening gebracht.  
 
Fylumniveau: Bacteria 

De eerste doelstelling van deze thesis is het verschil te onderzoeken in bacteriële populatie 
tussen patiënten en siblings. Daarom worden de vier meest abundante fyla die voorkomen 
in de menselijke darmflora, bestudeerd. Deze fyla zijn Firmicutes, Bacteroidetes, 
Actinobacteria en Proteobacteria (Eckburg et al, 2005). De Firmicutes en Bacteroidetes zijn 
het meest aanwezig bij de siblings. Actinobacteria en Proteobacteria zijn in mindere mate 
aanwezig bij hen (Grafiek 4A). Deze tendens werd ook besproken in voorgaande studies van 
Gill et al. (2006) en Arumugan et al. (2011). Twee uitzonderingen worden waargenomen, 
namelijk bij de Bacteroidetes en bij de Actinobacteria in respectievelijk sibling 13.1 (41,4%) 
en sibling 6.2 (15,2%). Bij de patiënten is deze tendens niet duidelijk waar te nemen (Grafiek 
4B). Firmicutes en Bacteroidetes zijn niet bij alle patiënten de meest abundante fyla. De 
variatie tussen de verschillende patiënten is veel groter en sommigen hebben zelfs meer 
Bacteroidetes en Proteobacteria. De Actinobacteria nemen over het algemeen af bij de 

patiënten, hoewel hier ook één uitzondering te detecteren is met name individu 23.1 met 
een peptidenpercentage van 16,8%. Deze persoon heeft tijdens de staalcollectie geen 
antibiotica ingenomen en dit kan de reden zijn waarom er meer Actinobacteria aanwezig zijn 
(Tabel 2).  
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Grafiek 4: Boxplots van de bacteriële peptidenpercentages van de bacteriële fyla in patiënten en siblings. De 

boxplots werden gegenereerd met de bacteriële peptidenpercentages van de patiënten en siblings. De 

percentages worden als volgt berekend: aantal unieke peptiden per fylum (met duplicaten) / totaal aantal 

geïdentificeerde bacteriële peptiden in Unipept. De cirkels geven de outliers weer. (A) Vergelijking tussen de 

Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria en Proteobacteria van de siblings (n=8). Van sibling 24 werd enkel 

staal 24.1.1 in rekening gebracht. (B) Vergelijking tussen de vier fyla van de patiënten (n=7). Van patiënt 23 

werd enkel staal 23.1.1 (versie 2) in rekening gebracht. 
 
Genusniveau: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria 
De studie van Duncan et al. (2007) toonde aan dat 60% tot 80% van de fecale bacteriën tot 
de Firmicutes en Bacteroidetes behoren. Deze twee fyla worden daarom tot op genusniveau 
bestudeerd. Daarnaast speelt het genus Bifidobacteria ook een belangrijke rol in de 
gezondheid van de menselijke darm. De aanwezigheid van dit genus wordt ook in detail 
besproken. 
 
Vijf genera van de Firmicutes zijn meest dominant aanwezig bij gezonde individuen, namelijk 
Faecalibacterium, Ruminococcus, Eubacterium, Roseburia en Blautia (Grafiek 5A). 

Faecalibacterium is het meest dominante genus bij de gezonde testpersonen. Individu 28.1 
is een uitzondering met 28,4% van de bacteriële peptiden afkomstig van Faecalibacterium. 
De andere outliers bij Roseburia, Eubacterium en Ruminococcus zijn respectievelijk siblings 
13.1 (18,2%), 24.1 (16,8%) en 12.1 (0,3%). Zoals verwacht uit de voorgaande resultaten ligt 
het aantal geïdentificeerde peptiden van de genera van de Firmicutes veel lager bij de 
patiënten (Grafiek 5B). De bacteriële percentages in de vijf genera dalen ten opzichte van de 
siblings. De grootste daling wordt waargenomen bij Faecalibacterium. Eén patiënt heeft een 
hoger percentage van Faecalibacterium, namelijk patiënt 27.1 met 10,7%. De andere outliers 
behoren tot patiënt 29.1, die voor Blautia (10,1%), Eubacterium (8,3%) en Ruminococcus 
(4,7%) een hoger percentage heeft en patiënt 23.1 waarvan 7,2% van de bacteriële eiwitten 

(A) (B) 
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tot het genus Roseburia behoren. Zowel persoon 27.1 en 23.1 hebben tijdens de periode van 

staalcollectie geen antibiotica ingenomen (Tabel 2), dit kan een mogelijke verklaring zijn 
waarom bepaalde bacteriën meer aanwezig zijn. 
 
Uit de studie van Duncan et al. (2007) blijkt dat 40% tot 65% van het fecale microbioom 
bestaat uit Firmicutes. De meest abundante behoren tot de Clostridia klassen, onder andere 
tot de clostridiale clusters IV en XIVa (Eckburg et al, 2005). Tot deze clusters behoren onder 
andere butyraatvormende en acetaatvormende bacteriën. Tabel 4 toont bacteriën die deel 
uit maken van één van beide clusters en het aantal peptiden die werden teruggevonden in 
alle patiënten en/of siblings. De meeste peptiden worden waargenomen bij de siblings en 
peptiden van de butyraatproducerende Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium en 
Roseburia en de acetaatproducerende Ruminococcus bromii zijn het meest prominent 
aanwezig. Butyraatproducerende bacteriën spelen een belangrijke rol in de bescherming van 

het intestinaal epithelium (Eckburg et al, 2005; Gill et al, 2006; Pryde et al, 2002; Topping & 
Clifton, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafiek 5: Boxplots van de bacteriële peptidenpercentages tussen de genera van het fylum Firmicutes in 

patiënten en siblings. De boxplots werden gegenereerd met de bacteriële peptidenpercentages van de 

patiënten en siblings. De percentages worden als volgt berekend: aantal unieke peptiden per genus (met 

duplicaten) / totaal aantal geïdentificeerde bacteriële peptiden in Unipept. De cirkels geven de outliers weer. 

(A) Vergelijking tussen de genera van Firmicutes van de siblings (n=8). Van sibling 24 werd enkel staal 24.1.1 in 

rekening gebracht. (B) Vergelijking tussen de genera van Firmicutes van de patiënten (n=7). Van patiënt 23 

werd enkel staal 23.1.1 (versie 2) in rekening gebracht. 

  

(A) (B) 
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In deze vijf genera konden een aantal species geïdentificeerd worden die in bijna alle 

testpersonen voorkomen. Deze zijn Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium rectale, 
Roseburia intestinalis, Roseburia inulinivorans, Blautia [ruminococcus] gnavus, Blautia 
[ruminococcus] torques, Ruminococcus bromii. Individu 40.1 heeft naast Ruminococcus 
bromii, ook nog Ruminococcus albus en Ruminococcus lactaris. 
 
Enkel bij patiënt 39.1.1 werden naast Eubacterium en Faecalibacterium nog twee andere 
genera van de Firmicutes vastgesteld: Mitsuokella en Acidaminococcus. Mitsuokella 
multacida werd gedetecteerd met 68 peptiden (met duplicaten) en Acidaminococcus 
fermentas werd met 39 peptiden gedetecteerd. Dit is respectievelijk 20,4% en 11,4% van het 
aantal geïdentificeerde bacteriële peptiden (339 peptiden met duplicaten). Bij de andere 
testpersonen worden deze species niet geïdentificeerd. 
 

Clostridiale 

cluster 

 Patiënt Sibling Beide Butyraat (B)/Acetaat (A) 

IV Faecalibacterium Prausnitzii 2 131 10 B 

  Subdoligranulum variabile 0 3 0 B 

  Anaerotruncus colihominis 0 1 0 B 

  Ruminococcus 7 61 1 A 

  Ruminococcus Bromii 0 56 0 A 

  Ruminococcus albus 0 1 0 A 

XIVa Anaerostipes 0 1 0 B 

  Clostridium 8 2 1 B/A 

  Eubacterium 5 67 4 B 

  Roseburia  0 73 4 B 

  Ruminococcus obeum 0 1 0 A 

Tabel 4: Aantal peptiden per taxonomische groep in de clostridiale cluster IV en XIVa. Kolom 1 bevat de 

clostridiale cluster. De tweede kolom geeft het genus of species weer. Kolom 3 tot 5 bevat het aantal 

verschillende peptiden van dat genus/species in de patiënten, siblings of in beide groepen. De laatste kolom 

geeft weer of het species/genus een butyraatvormer of acetaatvormer is. (Eckburg et al, 2005)  

 
Het fylum Bacteroidetes beslaat ongeveer 25% van de totale menselijke darmmicrobiota 
(Eckburg et al, 2005). Bacteroidetes hebben verschillende voordelige functies zoals opname 
van essentiële voedingstoffen en onderhoud van de epitheliale cellen (Eckburg et al, 2005). 
Grafiek 6 toont de vier meest abundante genera van Bacteroidetes aanwezig in de 
testpersonen. Deze zijn Bacteroides, Alistipes, Prevotella en Parabacteroides. Bacteroides is 

het meest abundante genus zowel bij patiënten als siblings. De variatie van dit genus is 
groter tussen de patiënten dan tussen de siblings. Dit is te wijten aan twee patiënten, 5.2 en 
33.1, die een hoger peptidenpercentage afkomstig van Bacteroides hebben dan de andere 
proefpersonen; respectievelijk 48% en 40,6% (Grafiek 7). De andere drie genera dalen bij de 
patiënten. Zowel bij Parabacteroides, Prevotella en Alistipes is er telkens maar één persoon 
bij wie deze genera geïdentificeerd zijn. Deze patiënten zijn 39.1 voor Parabacteroides en 
27.1 voor Prevotella en Alistipes. Individu 13.1 is een uitzondering en heeft een hoger 
peptidenpercentage (24,7%) afkomstig van Prevotella. 
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Grafiek 6: Boxplots van de bacteriële peptidenpercentages tussen de genera van het fylum Bacteroidetes in 

patiënten en siblings. De boxplots werden gegenereerd met de bacteriële peptidenpercentages van de 

patiënten en siblings. De percentages worden als volgt berekend: aantal unieke peptiden per genus (met 

duplicaten) / totaal aantal geïdentificeerde bacteriële peptiden in Unipept. De cirkels geven de outliers weer. 

(A) Vergelijking tussen de genera van Bacteroidetes van de siblings (n=8). Van sibling 24 werd enkel staal 24.1.1 

in rekening gebracht. (B) Vergelijking tussen de genera van Bacteroidetes van de patiënten (n=7). Van patiënt 

23 werd enkel staal 23.1.1 (versie 2) in rekening gebracht. 

 

Actinobacteria representeren een klein deel van de totale intestinale microbiota. Het 

belangrijkste genus van dit fylum is Bifidobacteria (Eckburg et al, 2005). De aanwezigheid van 
dit genus in het intestinaal systeem geeft een gezonde darmflora weer. Bifidobacteria 
produceren lactaat dat op zijn beurt omgezet wordt naar butyraat door secundaire 
fermenters (Dethlefsen et al, 2006). De Bifidobacteria beslaan een kleiner aandeel bij de 
patiënten dan bij hun gezonde broers en zussen (Grafiek 8). Slechts bij drie patiënten 
werden peptiden van Bifidobacteria geïdentificeerd terwijl zes siblings peptiden van 
Bifidobacteria bevatten. Patiënt 23.1 heeft een hoger peptidenpercentage (11,1%) dan de 
andere personen maar dit kan zijn omdat de patiënt geen antibiotica ingenomen heeft 

tijdens de collectie van de fecale stalen of het kan een gevolg zijn van de jonge leeftijd. Jonge 
kinderen hebben namelijk een hoge concentratie Bifidobacteria in hun darmflora (Turroni et 
al, 2012). Bij de siblings heeft individu 6.1 een hoger peptidenpercentage (12,5%). Het kan 
zijn dat deze persoon voor staalafname probiotica heeft ingenomen waardoor het aandeel 
aan Bifidobacteria verhoogd kan zijn.  
  

(A) (B) 
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Grafiek 7: Vergelijking van de peptidenpercentages van het genus Bacteroides in patiënten en siblings. De 

percentages worden als volgt berekend: aantal unieke peptiden bij Bacteroides (met duplicaten) / totaal aantal 

geïdentificeerde bacteriële peptiden in Unipept. Alle patiënten (5, 11, 23, 27, 29, 33, 39) en siblings (6, 12, 13, 

24, 28, 30, 34, 40) worden met elkaar vergeleken.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grafiek 8: Boxplots van de bacteriële peptidenpercentages van het genus Bifidobacteria in patiënten en 

siblings. Vergelijking tussen de genera van Bifidobacteria van de siblings (n=8) en patiënten (n=7). Van sibling 

24 werd enkel staal 24.1.1 en van patiënt 23 werd enkel staal 23.1.1 (versie 2) in rekening gebracht. De 

boxplots werden gegenereerd met de bacteriële peptidenpercentages van de patiënten en siblings. De 

percentages worden als volgt berekend: aantal unieke peptiden per genus (met duplicaten) / totaal aantal 

geïdentificeerde bacteriële peptiden in Unipept. De cirkels geven de outliers weer. 
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Eukaryota 

Grafiek 3 toont een groot verschil in de eukaryote peptiden tussen gezonde personen en 
patiënten. De aanwezigheid van twee soorten, Homo sapiens en Sus scrofa, en een rijk, 
Viridiplantae, wordt onderzocht bij alle patiënten en siblings. Deze drie taxonomische 
groepen worden onderzocht omwille van drie redenen. Ten eerste, door pancreatische 
insufficiëntie bij patiënten verloopt de vertering van voedsel veel minder goed dan bij 
gezonde personen (O'Sullivan & Freedman, 2009). Hierdoor zouden meer plantaardige 
peptiden van onverteerd voedsel kunnen teruggevonden worden. Ten tweede, om deze 
pancreatische insufficiëntie te behandelen moeten patiënten per maaltijd pancreatine, een 
preparaat met pancreatische enzymen zoals lipase, amylase en protease, innemen. Het 
protease hydrolyseert proteïnen in oligopeptiden; amylase hydrolyseert zetmeel in 
oligosacchariden en lipasen hydrolyseren vetten in vetzuren en glycerolen. De meeste 
gebruikte enzympreparaten bevatten enzymen afkomstig van varkens (Mossner & Keim, 

2010). Hierdoor zou het aantal geïdentificeerde peptiden van Sus scrofa bij patiënten hoger 
kunnen liggen dan bij siblings. En tenslotte, omdat het viskeuze slijm bij patiënten moeilijker 
verwijderd kan worden, zorgt dit voor verstopping, ontstekingen en schade van 
verschillende organen. Ze hebben meer ontstekingen met een hoger aantal 
immunoglobulines tot gevolg dan bij gezonde personen. Hierdoor zou een hoger aantal 
menselijke eiwitten bij de patiënten aanwezig kunnen zijn. 
 
In grafiek 9 is inderdaad te zien dat het peptidenpercentage van Sus scrofa hoger ligt bij de 
patiënten dan bij de siblings. Twee uitzonderingen worden waargenomen, namelijk 
personen 11.1 (10,7%) en 29.1 (1,8%). Bij de siblings is er een uitzondering, sibling 40.1 met 
een peptidenpercentage van 3,7%. Bij alle patiënten worden, via Unipept, in totaal 50 
verschillende peptiden gedetecteerd die afkomstig zijn van Sus scrofa. Via een Blast-analyse 

kan aangetoond worden dat 41 van de peptiden afkomstig zijn van pancreatische enzymen. 
Dertien peptiden zijn afkomstig van proteasen, 12 van peptidasen en 9 van amylasen (Tabel 
S1 in bijlage 7.3). Zeven peptiden zijn afkomstig van trypsine, deze peptiden kunnen of deel 
uitmaken van het pancreatine of van het trypsine, dat gebruikt is in de staalvoorbereiding. 
De peptiden afkomstig van Sus scrofa bij de siblings zijn vooral afkomstig van trypsine. De 
menselijke eiwitten bij de patiënten liggen hoger dan bij de siblings maar de verhouding 
menselijke eiwitten tegenover de andere eukaryote eiwitten blijft ongeveer hetzelfde. Bij de 
siblings is er 1 outlier, namelijk 30.1 met een peptidenpercentage van 17.9%. De 
peptidenpercentage van Viridiplantea blijven min of meer gelijk tussen de patiënten en de 
siblings. Toch zijn er siblings met een hoger percentage geïdentificeerde peptiden dan alle 
patiënten. De grootste uitzondering is sibling 30.1 (20%). Dit is tegenstrijdig met de 
verwachte tendens. 
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Grafiek 9: Boxplots van de eukaryote peptidenpercentages van de soorten Homo sapiens en Sus scrofa en 

het rijk Viridiplantae. De boxplots werden gegenereerd met de eukaryote peptidenpercentages van de 

patiënten en siblings. De percentages worden als volgt berekend: aantal unieke peptiden per taxonomische 

groep (met duplicaten) / totaal aantal geïdentificeerde eukaryote peptiden in Unipept. De cirkels geven de 

outliers weer. (A) Vergelijking tussen Homo sapiens, Sus scrofa en Viridiplantae van de siblings (n=8). Van 

sibling 24 werd enkel staal 24.1.1 in rekening gebracht. (B) Vergelijking tussen Homo sapiens, Sus scrofa en 

Viridiplantae van de patiënten (n=7). Van patiënt 23 werd enkel staal 23.1.1 (versie 2) in rekening gebracht. 
 

3.3 Functionaliteit 
 
Een tweede doelstelling van de thesis is om naast de samenstelling van de darmflora, ook de 
functionaliteit van de aanwezige bacteriën te onderzoeken. De eiwitten, geïdentificeerd met 
Mascot Daemon V2.3.2 tegenover de NCBI databank, werden gegroepeerd voor de 
patiënten en de siblings. Alle eukaryote eiwitten werden uitgefilterd en er werd verder 
gewerkt met de bacteriële eiwitten. Deze eiwitten werden daarna verbonden met hun 
metabolische pathway via KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) pathways. 
Deze analyse onthulde dat er vier functionele categorieën overheersen, namelijk 

koolhydraatmetabolisme, energiemetabolisme, nucleotidemetabolisme en aminozuur-
metabolisme (Tabel 5). Naast deze categorieën werden ook twee andere KEGG-groepen 
geïdentificeerd, namelijk ‘metabolisme van cofactoren en vitaminen’ en ‘biodegradatie en 
metabolisme van xenobiotica’. De identificatie van deze groepen toont aan dat dit essentiële 
functies zijn van het intestinale microbioom. Deze resultaten bevestigen de bevindingen van 
Kolmeder et al. (2012) en Qin et al. (2010). Het metabolisme van cofactoren en vitaminen 
bevat onder andere de vorming van vitaminen B1 (thiamine) en B6. De precursor DXP voor 
deze vitaminen wordt gesynthetiseerd door de MEP-pathway aanwezig in verschillende 
intestinale bacteriën (Gill et al, 2006). Naast de metabolische pathways zijn er ook 
genproducten geïdentificeerd, die verbonden zijn aan regulatorische processen en 

(B) (A) 
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componenten zoals onder andere translatie, transcriptie, celgroei, secretiesystemen, 

immuunsysteem (Tabel 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5: Aantal genproducten per KEGG-groep tussen patiënten en siblings. Kolom 1 bevat de verschillende 

KEGG-groepen. De tweede kolom geeft het aantal genproducten per KEGG-groep weer van de patiënten en 

kolom 3 het aantal genproducten van de siblings. Alle patiënten (5, 11, 23, 27, 29, 33, 39) en siblings (6, 12, 13, 

24, 28, 30, 34, 40) werden met elkaar vergeleken. 

 
In de vier dominante functionele categorieën zijn de meeste genproducten geïdentificeerd 
bij de siblings. In de patiënten werden minder eiwitten geïdentificeerd per categorie. In de 
volgende sectie worden een aantal metabolische pathways in detail besproken. In bijlage 
bevindt zich een gedetailleerd overzicht van het aantal genproducten per metabolische 
pathway (Tabel S2 in bijlage 7.3). 
 
De glycolyse/gluconeogenese behoort tot het koolhydraatmetabolisme. Tijdens de glycolyse 
wordt glucose omgezet naar pyruvaat en wordt er ATP (energie) en NADH (reducerend 
vermogen) gevormd. Het is de centrale pathway die belangrijke precursors vormt zoals 
glucose-6-fosfaat, fructose-6-fosfaat, glyceraldehyde-3-fosfaat, fosfoenolpyruvaat en 

pyruvaat. Tijdens de gluconeogenese wordt er glucose gevormd uit niet-koolhydraat 
precursors. Zowel bij de patiënten als bij de siblings werden tien dezelfde genproducten 
geïdentificeerd in deze pathway (Figuur S3 in bijlage 7.3). 
Propanoaat- en butanoaatmetabolisme zijn belangrijke pathways voor de afbraak van 
voedingsvezels en de vorming van korte keten vetzuren (SCFAs), zoals propionaat en 
butyraat. Deze worden opgenomen door de gastheer, dienen als energiebron en zorgen voor 
het onderhoud en de versterking van darmwandcellen (Eckburg et al, 2005; Gill et al, 2006). 
Deze pathways werden ook teruggevonden bij zowel de patiënten als de siblings. Er is geen 
duidelijk verschil waar te nemen in de hoeveelheid geïdentificeerde genproducten (Tabel S2 
in bijlage 7.3). 

  Patiënt Sibling 

Koolhydraatmetabolisme 71 80 

Energie Metabolisme 29 36 

Lipiden Metabolisme 9 9 

Nucleotide Metabolisme 10 11 

Aminozuur Metabolisme 31 34 

Metabolisme van andere Aminozuren 7 8 

Glycaanbiosynthese en Metabolisme 5 2 

Metabolisme van Cofactors and Vitaminen 9 14 

Terpenoïden en Polyketiden Metabolisme 4 3 

Biosynthese van andere Secundaire Metabolieten 2 3 

Biodegradatie en Metabolisme van Xenobiotica 9 11 

Componenten Genetische Informatieverwerking 28 14 

Componenten Omgeving informatieverwerking 19 21 

Cellulaire processen 5 8 

Componenten van Systemen 4 4 

Menselijke ziekten 9 11 
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Polysacchariden afkomstig van planten zijn rijk aan xylaan-, pectine- en arabinose-

bevattende koolhydraten. Deze structuren worden afgebroken door pathways aanwezig in 
intestinale bacteriën. Deze pathways zijn onder andere glucose-, galactose-, fructose-, 
arabinose-, mannose- en xylosemetabolisme (Gill et al, 2006). Bij beide testgroepen werden 
deze functies teruggevonden en ook hier is geen significant verschil waar te nemen tussen 
de aanwezige genproducten (Tabel S2 in bijlage 7.3). Naast deze signaalpaden speelt het 
zetmeel- en sucrosemetabolisme ook een rol in de afbraak van plantaardig polysacchariden. 
Genproducten van deze pathway werden gedetecteerd bij siblings en patiënten maar hier 
werd wel een groot verschil waargenomen. Zes genproducten van de pathway werden 
geïdentificeerd bij de siblings terwijl er maar 1 genproduct bij de patiënten teruggevonden is 
(Figuur 14). Drie eiwitten (xylaan 1,4-β-xylosidase, β-fructofuranosidase en maltase-
glucoamylase) werden geklasseerd bij het sucrosemetabolisme en drie eiwitten bij het 
zetmeelmetabolisme (zetmeelfosforylase, α-amylase, maltase-amylase). Het 

gemeenschappelijk eiwit is glucose-6-fosfaat isomerase en is niet exclusief voor deze 
pathways. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur 14: Genproducten aanwezig in zetmeel- en sucrosemetabolisme bij siblings en patiënten. 

Referentiemap uit KEGG van het zetmeel- en sucrosemetabolisme. Rode cirkels duiden de geïdentificeerde 

genproducten aan bij de siblings. Het genproduct in de paarse cirkel komt voor bij zowel patiënten als siblings. 

Alle patiënten (5, 11, 23, 27, 29, 33, 39) en siblings (6, 12, 13, 24, 28, 30, 34, 40) worden met elkaar vergeleken. 

Figuur: http://www.genome.jp/kegg-bin/get_htext?br08901.keg 
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Waterstof is een eindproduct van bacteriële fermentatie en de accumulatie van dit product 

reduceert de afbraak van polysacchariden in de darm (Gill et al, 2006). Sommige bacteriën 
en methanogene archeons in de darmen verwijderen waterstof waardoor de afbraak van 
polysacchariden niet daalt (Gill et al, 2006). Dit gebeurt door het methaanmetabolisme. Deze 
pathway werd ook teruggevonden bij beide testgroepen. Bij de siblings werden 11 
verschillende eiwitten teruggevonden terwijl bij de patiënten maar 6 verschillende eiwitten 
werden geïdentificeerd (Figuur S4 in bijlage 7.3). 
 

3.4 Merkers 
 
Het laatste doel van deze thesis is het zoeken van bepaalde merkers in de darmflora die 
kunnen wijzen op mucoviscidose. Verschillende studies hebben de aanwezigheid van 

alternatieve chloridenkanalen, die apicaal gelokaliseerd zijn, aangetoond in 
mucoviscidosecondities (Jentsch, 2008; Zdebik et al, 2004). Het calciumactiverend 
chloridenkanaal (CaCCs) is één van de meest belangrijke kandidaten van het 
chloridentransport in de epitheliale cellen bij afwezigheid van het CFTR-kanaal. Uit 
verschillende studies blijkt dat bij mucoviscidosepatiënten CaCCs meer tot expressie komen 
(Knowles et al, 1991; Perez-Cornejo & Arreola, 2004). De hogere expressie van CaCCs is niet 
voldoende om de afwezigheid van het CFTR-kanaal te compenseren maar dit alternatieve 
chloridenkanaal biedt mogelijkheden voor therapeutische strategieën om het fenotype te 
voorkomen of te verminderen (Danko et al, 2011; Knowles et al, 1991). 
Uit onze resultaten blijkt dat er grotere hoeveelheden CaCC worden teruggevonden in de 
feces bij de patiënten dan bij de siblings (Grafiek 10). Het CaCC-proteïne 1 werd bij alle 
patiënten gedetecteerd en het CaCC-proteïne 2 bij twee patiënten (5.2 en 29.1). Bij de 

siblings werd het CaCC-proteïne 1 bij twee testpersonen (13.1 en 30.1) niet gedetecteerd 
terwijl het CaCC-proteïne 2 bij geen enkele sibling werd geïdentificeerd. 
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Grafiek 10: Boxplots met emPAI-score van calcium-activated chloride channel protein 1 gedetecteerd in 

patiënten en siblings. De boxplots werden gegenereerd met de emPAI-score van elk gedetecteerde calcium-

activated chloride channel protein 1 in elke testpersoon. De patiënten en siblings werden met elkaar 

vergeleken. De emPAI-score (Exponential Modified Protein Abundance Index) geeft kwantitatieve informatie 

over een proteïne in een complex mengsel aan de hand het aantal geobserveerde peptiden en het theoretisch 

aantal observeerbare peptiden van het proteïne (Ishihama et al, 2005).  
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4. Discussie 
 
Door de steeds terugkerende longinfecties en de vele antibioticabehandelingen bij 
mucoviscidosepatiënten wordt er algemeen verondersteld dat de patiënten een grote 
dysbiose hebben in hun darmflora. Deze dysbiose heeft een negatief effect op de 
spijsvertering, de ontwikkeling van het immuunsysteem en de algemene 
gezondheidstoestand van de patiënt. Deze studie maakt deel uit van een FWO 
onderzoeksproject en is opgestart om de dysbiose te verifiëren en de darmflora van 
mucoviscidosepatiënten in kaart te brengen. In deze thesis werd een studie uitgevoerd naar 
de darmflora van zeven patiënten en acht gezonde broers en/of zussen op één tijdspunt met 
GeLC: SDS-PAGE in combinatie met LC-ESI-FT-ICR. Eerst werd het protocol geoptimaliseerd 
om de bacteriën te isoleren uit de fecale stalen, vervolgens werd dat protocol gebruikt om 

de darmflora van de verschillende proefpersonen te onderzoeken. 
 

4.1 Optimalisatie protocol en evaluatie techniek 
 
In het finale protocol is de CCEPF (‘combined cellular & extracellular protein fraction’) 
geanalyseerd, dit wil zeggen dat de CPF en EPF niet meer van elkaar gescheiden werden, 
tengevolge van de te lage concentratie aan eiwitten in de CPF. Veel bacteriën zijn wellicht al 
gelyseerd of beschadigd door de ouderdom van de stalen (de stalen dateren van 2007 en 
2008) en door het feit dat deze een aantal keer ontdooid en opnieuw ingevroren zijn. Veel 
bacteriële eiwitten bevonden zich daardoor in de EPF. Door beide fracties samen te 
onderzoeken, werd een groter aantal eiwitten geïsoleerd. Deze eiwitten zijn zowel afkomstig 
van bacteriën als van eukaryoten. Zoals verwacht, zijn de eukaryote eiwitten vooral 

menselijke en plantaardige eiwitten maar bij patiënten zijn daarnaast ook eiwitten afkomstig 
van de pancreas van varkens gedetecteerd. De detectie van eukaryote eiwitten heeft zowel 
een voordeel als een nadeel. Het voordeel is dat het eventueel mogelijk is om informatie te 
verwerven over de hogere ontstekingsgraad en de verminderde spijsvertering bij patiënten. 

Maar door de grote aanwezigheid van eukaryote eiwitten, kunnen bepaalde bacteriële 
eiwitten, die in lagere concentraties aanwezig zijn, gemaskeerd en bijgevolg niet 
gedetecteerd worden. Wanneer vers fecaal staal geanalyseerd wordt, is het misschien 
mogelijk om de CPF en EPF apart te analyseren. Het aantal intacte bacteriële cellen in het 
verse staal zal hoger zijn dan bij de oudere, ingevroren stalen. Door beide fracties apart te 
analyseren, zullen de signalen van bacteriële eiwitten tijdens massaspectrometrische 
detectie niet gemaskeerd worden door de eukaryote eiwitten. Hierdoor is er eventueel 

mogelijk om meerdere bacteriële eiwitten te identificeren.  
 
De techniek (GeLC: SDS-PAGE in combinatie met LC-ESI-FT-ICR) is een krachtige techniek 
voor de identificatie van eiwitten. Door de hoge resolutie van de FT-ICR massa-analysator 
kunnen complexe mengsels geanalyseerd worden. Van het totaal aantal gemeten spectra 
werden gemiddeld 17,17% spectra geïdentificeerd. Deze mate van identificatie is 
gelijklopend met voorgaande studies van onder andere Kolmeder et al. (2012) en 
Verberkmoes et al. (2009). Hogere identificatiepercentages zullen in de toekomst mogelijk 
zijn, omdat de kennis over de intestinale microbiële complexiteit en de vooruitgang in het 
sequeneren van metagenoomstalen snel toeneemt waardoor de gebruikte databanken 
uitgebreider worden (Kolmeder et al, 2012). De darmflora van mucoviscidosepatiënten werd 



Discussie 

43 

 

al onderzocht door Duytschaever et al. (2011) en Scanlan et al. (2012). Duytschaever et al. 

(2011) maakten gebruik van DGGE op basis van 16S rRNA amplicons. DGGE heeft een aantal 
nadelen ten opzichte van de techniek die in deze thesis gebruikt werd. Bij DGGE is het 
onmogelijk om kwantitatieve informatie te genereren zonder q-PCR-analyse en de bandjes 
moeten gesequeneerd worden om de bacteriën te identificeren. In onze studie werden, net 
zoals in Duytschaever et al. (2011), de predominante bacteriën geïdentificeerd. Met onze 
techniek kan het mogelijk zijn om verder te identificeren en daarbij de subdominante 
bacteriën te detecteren. Om deze betere identificatie te verkrijgen moet de 1D-SDS-PAGE in 
meer bandjes worden onderverdeeld. Identificatie van de subdominante bacteriën via DGGE 
is ook mogelijk maar is echter tijdrovend omdat de bandjes gesequeneerd dienen te worden. 
 
De FT-ICR massa-analysator verwierf MS-scans gedurende de LC-scheiding en van elke MS-
scan werden de drie meest intense precursorpeptiden geselecteerd voor fragmentatie. Deze 

werden verder geïdentificeerd en minder dan 6% en minder dan 2% van respectievelijk de 
patiënten en de siblings is gemeenschappelijk (Figuur S2). Men kan in principe gebruik 
maken van het concept van de EMPAI-score om de abundantie van een eiwit weer te geven. 
Deze score geeft het aantal peptiden van een eiwit, die zijn teruggevonden, weer als maat 
voor de abundantie. Door de zeer lage overlap en coverage van de gevonden eiwitten is 
deze score hier niet toepasbaar. Een mogelijke oplossing hiervoor is het analyseren van de 
verkregen pieklijsten met de software Progenesis LC-MS. Dit is een data-analyse programma 
dat proteïnen kan identificeren en kwantificeren aan de hand van de piekintensiteit waarbij 
alle pieken in rekening worden gebracht.  
 
Uit de vergelijking van de technische replica’s (verschillende extracten) kan geconcludeerd 
worden dat er minstens twee tot drie technische replica’s van elk individu nodig zijn om een 
totaal beeld te kunnen genereren van de darmflora. Tussen twee replica’s is slechts de helft 

van de geïdentificeerde peptidensequenties gemeenschappelijk en ongeveer een derde 
komt voor in twee of drie replica’s. Dit toont aan dat de analyse van één replica per individu 
geen volledige weergave kan bieden over de darmflora van een persoon. De analyse van één 
replica is wel voldoende om een bepaalde trend weer te geven aangezien de percentages 
van de verschillende taxonomische groepen tussen de verschillende replica’s in hetzelfde 
gebied liggen. Voor meer doorgedreven onderzoek en het kwantificeren van eiwitten is het 
analyseren van meerdere replica’s aangewezen. 
 

4.2 Vergelijking darmflora tussen patiënten en siblings 
 

4.2.1 Samenstelling 
 

Zoals verwacht, ligt het aandeel bacteriën op domeinniveau bij patiënten beduidend lager 
dan bij gezonde testpersonen. De variatie op dit niveau tussen de verschillende patiënten is 
ook veel minder dan bij de siblings. Duytschaever et al. (2011) vermelden dit eveneens. Dit is 
een eerste aanwijzing dat patiënten een enorme dysbiose hebben in hun darmflora door de 
intrinsieke eigenschappen van de ziekte en door het veelvuldig antibioticagebruik. Bij de 
gezonde individuen wordt bevestigd dat Firmicutes en Bacteroidetes het meeste aanwezig 
zijn en Proteobacteria en Actinobacteria in veel mindere mate. Bij de patiënten is deze trend 
niet waar te nemen: de verschillende fyla variëren veel meer ten opzichte van elkaar. Dit 
vormt een tweede aanwijzing voor de dysbiose bij patiënten. 
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Op genusniveau is een duidelijk verschil waar te nemen in de genera van de Firmicutes. 

Vooral de leden van de clostridiale clusters IV en XIVa zijn in veel mindere mate aanwezig bij 
de patiënten. Leden in deze clusters zorgen voor de productie van butyraat en acetaat en dit 
zijn energiebronnen voor het onderhoud van de darmwandcellen (Eckburg et al, 2005; Gill et 
al, 2006; Lopez-Siles et al, 2012). De mindere aanwezigheid van deze bacteriën heeft tot 
gevolg dat de gezondheid van de darmen bij patiënten niet optimaal is.  
Het grootste verschil tussen patiënten en siblings bevindt zich bij het genus 
Faecalibacterium. Dit genus bestaat uit één species, namelijk Faecalibacterium prausnitzii, 
en behoort tot de clostridiale cluster IV (Eckburg et al, 2005). Dit species is een van de meest 
voorkomende butyraatvormers in de menselijke darmflora (Hold et al, 2003). Een 
verminderde groei van Faecalibacterium prausnitzii werd waargenomen in verschillende 
inflammatoire darmziekten (IBD) en bij darmkanker (Balamurugan et al, 2008; Frank et al, 
2007; Willing et al, 2009). Bij patiënten met de ziekte van Crohn zou deze verminderde groei 

gepaard gaan met een stijging van het aantal Proteobacteria in het spijsverteringsstelsel 
(Frank et al, 2007; Willing et al, 2009). Deze tendens kan eveneens waargenomen worden in 
onze resultaten. Patiënten hebben minder F. Prausnitzii en hebben een toename van 
Proteobacteria ten opzichte van de siblings. Naast de productie van butyraat zou F. 
prausnitzii ook anti-inflammatoire eigenschappen hebben. Dit suggereert dat dit species een 
indicator voor een gezonde darmmicrobiota is (Lopez-Siles et al, 2012; Sokol et al, 2008). Uit 
onze resultaten blijkt dat mucoviscidosepatiënten veel minder F. prausnitzii hebben dan de 
gezonde broers en zussen en dit kan mogelijks op drie manieren verklaard worden. Ten 
eerste, de groei van dit species daalt wanneer de concentratie van galzouten stijgt in het 
darmstelsel (Lopez-Siles et al, 2012). Dit is het geval in verschillende darmaandoeningen en 
bijgevolg ook bij mucoviscidosepatiënten (Pereira et al, 2003; Weizman et al, 1986). Ten 
tweede wordt de groei van F. prausnitzii bevorderd door de aanwezigheid van acetaat, dat 

geproduceerd wordt door leden van de clostridiale cluster IV en XIVa (Duncan et al, 2002; 
Eckburg et al, 2005). Bij patiënten zijn bacteriën uit deze clusters in mindere mate aanwezig 
waardoor er minder acetaat gevormd wordt. Tenslotte kan het veelvuldig antibioticagebruik 
ook nefast zijn voor de groei van het species. Dit kan de verklaring zijn waarom patiënt 27.1 
een hoger aandeel Faecalibacterium heeft dan de andere patiënten. De daling in 
Faecalibacterium kan misschien gecompenseerd worden door prebiotica toe te dienen. 
Ramirez-Farias et al. (2009) zag een significante stijging van F. prausnitzii in de menselijke 
darmmicrobiota van gezonde personen na het toedienen van het polysaccharide inuline. 
Deze bevindingen moeten echter nog verder onderzocht worden, vooraleer ze toepasbaar 
zijn bij de mucoviscidosepatiënten. 
Bij patiënt 39.1 werden er twee species van de Firmicutes, namelijk Mituokella multacida en 
Acidaminococcus fermentas, waargenomen die bij geen van de andere patiënten 

gedetecteerd zijn. Dit zijn twee species die vroeger al geïsoleerd werden uit menselijke 
fecale stalen (Sugihara et al, 1974). Deze bevindingen kunnen wijzen op de dysbiose bij 
patiënten omdat in geen enkel ander testpersoon deze species werden gedetecteerd. 
Momenteel is er voor deze trend geen andere verklaring.  
 
In het fylum Bacteroidetes is een duidelijk verschil waar te nemen bij het genus Bacteroides. 
Bij de patiënten werd dit genus in grotere mate waargenomen dan bij de siblings. Een 
mogelijke verklaring waarom het aantal Bacteroides spp. niet daalt, is dat deze species 
minder gevoelig zijn aan de verhoogde concentratie van galzouten in het darmstelsel (Lopez-
Siles et al, 2012). Bij de patiënten zijn twee uitzonderingen, persoon 5.2 en 33.1, die een veel 
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hoger percentage Bacteroides hebben dan de andere patiënten. Bij deze patiënten werden 

geen Ruminococcus of Prevotella gedetecteerd. Dit kan er op wijzen dat deze patiënten het 
Bacteroides-enterotype hebben (Arumugam et al, 2011). Bij sibling 13.1 werd een veel hoger 
percentage Prevotella waargenomen ten opzichte van de andere siblings. Dit individu heeft 
ook een lager percentage Ruminococcus en Bacteroides wat kan wijzen op het Prevotella-
enterotype (Arumugam et al, 2011). Wij zijn echter op onze hoede voor deze interpretatie, 
want het concept van de enterotypes staat ter discussie. 
 
Naast F. prausnitzzii kan Bifidobacteria van het fylum Actinobacteria ook een indicator zijn 
voor een gezonde darmflora. Bifidobacteria produceren lactaat dat op zijn beurt omgezet 
wordt naar butyraat door secundaire fermenters (Dethlefsen et al, 2006). In patiënten werd 
er inderdaad een kleiner aandeel Bifidobacteria gedetecteerd. Slechts in drie patiënten werd 
dit genus gedetecteerd, namelijk 23.1, 33.1 en 39.1, tegenover zes siblings. Bifidobacteria 

zijn de eerste bacteriën die in het darmstelsel gaan koloniseren, hierdoor is het een van de 
meest abundante bacteriën bij jonge kinderen (Turroni et al, 2012). Patiënt 23.1 en 33.1 
waren op moment van staalafname, respectievelijk 2,4 en 3,9 jaar, en dit kan verklaren dat 
bij hen Bifidobacteria werden geïdentificeerd. Een mogelijke bijkomende verklaring is dat 
individuen 23.1 en 39.1 tijdens staalcollectie geen antibiotica hebben ingenomen waardoor 
het aandeel van dit genus hoger is. Bij de siblings heeft individu 6.2 een hoger percentage 
Bifidobacteria in vergelijking met de andere siblings. Een sluitende verklaring is hier niet 
voor, maar het is mogelijk dat deze persoon voor staalafname probiotica heeft ingenomen 
waardoor het aandeel van dit genus hoger is. Verder onderzoek naar welke species van dit 
genus aanwezig zijn en informatie over het dieet van de testpersoon voor staalafname, kan 
deze verklaring bevestigen of ontkrachten. Probiotica hebben een positieve invloed op de 
gezondheid van het darmstelsel door de groei van pathogene bacteriën te inhiberen, door 

de stimulatie van de immuunrespons en door de productie van korte keten vetzuren (SCFAs) 
die de epitheliale en mucosale barrière onderhouden (Hume, 2011).  
 
In deze thesis is vooral gefocust op de aanwezige bacteriën in de darmflora maar toch is het 
mogelijk om een aantal conclusies te trekken over de eukaryote eiwitten. Uit onze resultaten 
blijkt immers dat er meer eukaryote peptiden aanwezig zijn bij patiënten dan bij siblings. Dit 
uit zich vooral in het aantal menselijke eiwitten en eiwitten afkomstig van Sus scrofa. De 
moeilijke verwijdering van het viskeuze slijm zorgt voor obstructie van organen en voor een 
chronische ontsteking bij patiënten met mucoviscidose (O'Sullivan & Freedman, 2009; Rowe 
et al, 2005). Hierdoor is het mogelijk dat er meer ontstekingsgerelateerde eiwitten 
gedetecteerd worden. De toename van menselijke eiwitten bij patiënten kan mogelijks het 
gevolg zijn van deze chronische ontsteking maar meer onderzoek naar de identificatie van 
deze eiwitten is nodig. De geïdentificeerde peptiden van Sus scrofa bij de patiënten zijn 

afkomstig van enzymen die in het enzympreparaat pancreatine gebruikt worden. Dit 
enzympreparaat bevat pancreatische enzymen van varkens en wordt ingenomen door 
patiënten met pancreasinsufficiëntie om de voedselvertering op gang te brengen. Zowel bij 
patiënten als bij siblings werden peptiden van trypsine gedetecteerd. Deze kunnen 
afkomstig zijn van het gebruikte trypsine in de staalvoorbereiding en bij de patiënten van het 
pancreatine, maar hiervoor kan geen uitsluitsel gegeven worden. Voor de peptiden 
afkomstig van Viridiplantea werd geen verschil waargenomen tussen de patiënten en de 
siblings. Dit strookt niet met de gestelde verwachtingen, maar verder onderzoek en meer 
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precieze kwantificatie van de gedetecteerde peptiden en eiwitten kunnen mogelijke 

verklaringen geven. 
 

4.2.2 Functionaliteit 
 

Een tweede aspect van de studie was het achterhalen van de functionaliteit van de 
geïdentificeerde bacteriële eiwitten. Vier functionele categorieën overheersen, namelijk 
koolhydraatmetabolisme, energiemetabolisme, nucleotidemetabolisme en aminozuur-
metabolisme (Tabel 5). Dit wordt bevestigd door andere studies van onder andere Kolmeder 
et al. (2012) en Qin et al. (2010). Ook werden er eiwitten gevonden van essentiële pathways 
van bacteriën in de darmflora, zoals het ‘metabolisme van cofactoren en vitaminen’ en de 
‘biodegradatie en metabolisme van xenobiotica’. Deze functies werden in verschillende 
studies al toegewezen aan de intestinale bacteriën (Eckburg et al, 2005; Gill et al, 2006; 

Kolmeder et al, 2012). Buiten in het zetmeel-, het sucrose- en het methaanmetabolisme 
werd er geen significant verschil gevonden tussen de patiënten en de siblings. Het zetmeel- 
en sucrosemetabolisme zorgen ondermeer voor de afbraak van plantaardige 
polysacchariden en het methaanmetabolisme zorgt voor de verwijdering van waterstof 

zodat de afbraak van polysacchariden optimaal blijft (Gill et al, 2006). De mindere 
aanwezigheid van eiwitten in deze metabolische pathways kan wijzen op een slechtere 
afbraak van polysacchariden wat eventueel kan resulteren in een verstoorde 
voedselvertering en verstoorde groei van bepaalde bacteriën. Uit onze resultaten kan 
besloten worden dat de belangrijkste functionele pathways aanwezig zijn bij zowel patiënten 
als siblings maar het is niet mogelijk om een significant verschil waar te nemen. Verder 
onderzoek en data-analyse zijn hier nodig om duidelijkere conclusies te kunnen trekken. Het 
verbinden van de geïdentificeerde eiwitten met hun bacteriële species en hun metabolische 

pathway zal een beter inzicht geven in de verschillen en gelijkenissen tussen de twee 
testgroepen.  
 

4.2.3 Merkers 
 

Het derde en laatste doel was het zoeken naar bepaalde merkers in de darmmicrobiota. 
Hierbij zou de kwantificatie via de software Progenesis LC-MS van de verschillende 
gedetecteerde peptiden in patiënten en siblings een grote hulp bieden. In de tijdspanne van 
deze thesis was het echter niet mogelijk om de kwantificatie-analyse uit te voeren. Daardoor 
was het onmogelijk om bepaalde merkereiwitten te zoeken in de verschillende testgroepen. 
Maar zoals reeds vroeger aangehaald, zijn zowel Bifidobacteria als Faecalibacterium 
indicators voor een gezonde darmflora. Hierdoor is het misschien mogelijk om bepaalde 

merkers specifiek voor deze genera te zoeken als indicatie voor een gezonde darmflora. 
 
Eén duidelijk verschil werd waargenomen bij de expressie van het humane 
calciumactiverend chloridenkanaal proteïne 1. Dit eiwit werd meer geïdentificeerd bij 
patiënten dan bij siblings. Het calciumactiverend chloridenkanaal proteïne 2 werd enkel bij 2 
patiënten teruggevonden. Deze bevindingen stroken met eerder beschreven studies waarbij 
dat CaCCs meer tot expressie komen bij afwezigheid van het CFTR-kanaal (Knowles et al, 
1991; Perez-Cornejo & Arreola, 2004). Het CaCC probeert het defecte chloridentransport te 
compenseren maar dit blijkt niet voldoende te zijn. Dit biedt wel interessante mogelijkheden 
voor therapeutische behandeling met onder andere gentherapie (Danko et al, 2011). 
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4.3 Beperkingen van de studie 
 
De huidige studie heeft een aantal tekortkomingen, die in de toekomst en in volgende 
studies in rekening gebracht kunnen worden. 
 
Een eerste beperking is in het begin van deze discussie reeds aangehaald. De onderzochte 
stalen dateren van 2007-2008 en zijn al vele keren ontdooid en terug opnieuw ingevroren. 
Dit heeft tot gevolg dat veel bacteriën reeds gelyseerd zijn waardoor niet alle bacteriële 
eiwitten worden onderzocht wanneer alleen de cellulaire fractie onderzocht wordt. Hierdoor 
moeten de bacteriële fractie (CPF) en de extracellulaire fractie samen onderzocht worden. 
Dit zorgt ervoor dat veel eukaryote eiwitten in het te analyseren staal zitten waardoor 
bacteriële eiwitten, die in lage concentratie aanwezig zijn, gemaskeerd kunnen worden. Een 
mogelijke oplossing is verse stalen gebruiken voor het onderzoek. Aangezien het onmogelijk 

is om verse stalen direct na afname te analyseren, kan men de fecale stalen aliquoteren 
zodat het volledig staal niet altijd helemaal moet ontdooid worden. 
 
Een tweede nadeel is dat er telkens maar één technisch replica per individu onderzocht 
werd. Zoals de resultaten aantonen is het aangewezen om minstens twee tot drie replica’s 
per testpersoon te analyseren om een totaal beeld te creëren van de darmflora. 
 
In deze studie werden de bekomen 1D-gels onderverdeeld in 5 bandjes voor verdere 
analyse. Hierdoor is de studie minder diepgaand dan wanneer de gel in meer bandjes wordt 
onderverdeeld. 
 
Het is ook aangewezen om het aantal proefpersonen uit te breiden. In dit onderzoek is 
gefocust op zeven Belgische families met een kind met mucoviscidose en minstens een 
gezonde broer of zus. Het onderzoek uitbreiden naar meer individuen zal de hypotheses uit 

deze studie mogelijks bevestigen en de kennis van de darmflora verruimen. Het is daarbij 
belangrijk om kinderen in dezelfde leeftijdsklassen te onderzoeken aangezien leeftijd een 
belangrijke factor is voor de samenstelling van de microbiota (Mariat et al, 2009). Het is ook 
belangrijk om rekening te houden met bijkomende informatie over de eetgewoontes van de 
testpersonen aangezien het dieet een invloed heeft op de samenstelling van de darmflora 
(Cani & Delzenne, 2011). Informatie over de inname van pro- en prebiotica zal bepaalde 
resultaten kunnen verklaren. 
 
Een laatste tekortkoming is dat in deze studie enkel fecale stalen onderzocht werden. Deze 
stalen vertegenwoordigen niet het volledige menselijke darmmicrobiota. Onderzoek van 
stalen die het volledige spijsverteringsstelsel representeren, zijn essentieel om het inzicht te 
verruimen (Cani & Delzenne, 2011; Rajilic-Stojanovic et al, 2007). Deze stalen kunnen 

eventueel verzameld worden via ‘double balloon enteroscopy’, een techniek die een biopsie 
van het volledige spijsverteringsstelsel mogelijk maakt (Lin & Erdman, 2010). Dit zorgt echter 
voor bijkomende ongemakken voor de patiënten aangezien ze al lange periodes in 
ziekenhuizen verblijven ten gevolge van longinfecties en andere symptomen. Het gebruik 
van muismodellen met mucoviscidose is hiervoor een mogelijke oplossing. Verschillende 
muismodellen voor mucoviscidose zijn al ontwikkeld en intestinale symptomen zijn hierin de 
meest prominente eigenschappen (Guilbault et al, 2007). Een bijkomend probleem is dat de 
intestinale flora van muizen verschillend is dan deze van mensen. Hoewel dezelfde 
bacteriële fyla (Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia, 
Cyanobacteria, TM7, Fusobacteria en Spirochaeates) zowel bij muizen als mensen worden 
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teruggevonden, zijn de meeste bacteriële genera en species, die gevonden zijn in muizen, 

niet aanwezig in de mens (Ley et al, 2005). Turnbaugh et al. (2009) heeft echter aangetoond 
dat het mogelijk is om menselijke intestinale microbiota in ‘germ-free’ muizen te 
transplanteren. Deze muizen bevatten hierna een stabiele humane darmmicrobiota, die 
gelijkaardig is met die van de donor. Een ‘germ-free’ muismodel is een muis waar geen 
micro-organismen in of op leven 
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5. Materiaal & methoden 
 

5.1 Materialen en chemicaliën 
 

De chemicaliën en de uitrusting voor de SDS-PAGE zijn verkregen bij Bio-rad (Nazareth Eke, 
België). Dithiothreitol (DTT) en Iodoacetamide (IAA) zijn aangekocht bij Fluka (Buchs, 
Zwitserland). HPLC-grade acetonitrille (ACN) werd verkregen van Biosolve (Valkenswaard, 
Nederland), mierenzuur van Panreac (Barcelona, Spanje) en ‘sequencing grade modified 
trypsin’ van Promega (Madison, WI, VS). Caffeïne, MRFA (L-methionyl-arginylfenylalanyl-
alanine) en Ultramark zijn afkomstig van Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, VS) en 
werden gebruikt om de FT-ICR en LTQ massa-analysatoren te kalibreren. De solventen die 
gebruikt zijn voor de staalvoorbereiding voor de massaspectrometrische analyse zijn 

verkregen van Biosolve (Valkenswaard, Nederland). 
 

5.2 Optimalisatie van isolatie van bacteriën 
 

5.2.1 Oorspronkelijk protocol 
 

Isoleren van bacteriële cellen  
Bacteriële cellen werden geïsoleerd uit het fecale materiaal via differentiële centrifugatie 
volgens Apajalahti et al. (1998). Een gram fecaal staal werd afgewogen en gehomogeniseerd 
in fysiologisch water (0,86% NaCl). Het staal werd gehomogeniseerd in een stomacher Lab-
Blender 80 (L.E.D Techno N.V., Hechtel-Eksel, Belgium) gedurende 30 seconden op 

kamertemperatuur. Het gehomogeniseerde staal werd gecentrifugeerd gedurende 15 min, 
4°C op 200xg in een benchtop centrifuge 5804R (Eppendorf, Hamburg, Duitsland). Het 
supernatans werd gecollecteerd en de debris werd opnieuw opgelost in fysiologisch water. 
Deze stap werd drie keer herhaald. Het gecollecteerde supernatans is de CCEPF, ‘combined 
cellular & extracellular protein fraction’. Vervolgens werden de bacteriële cellen geïsoleerd 
uit de CCEPF door centrifugatie op 4000xg gedurende 15 min op 4°C. De bacteriële pellet is 
de CPF (cellulaire proteïne fractie) en het supernatans is de EPF (extracellulaire proteïne 
fractie). De bacteriële cellen werden viermaal gewassen met fysiologisch water en 
vervolgens gehomogeniseerd in een stomacher en opnieuw gewassen met centrifugale 
ultrfiltratie (Vivaspin met 5-kDa cut-off, Vivascience, Binbrook, VK) op 3000xg. 
 
Cellyse en eiwitextractie 

De CPF werd hierna opgelost in extractiebuffer (50 mM Tris HCl /10 mM CaCl2 (pH 7,8) en 
protease-inhibitor cocktail). De cellen werden driemaal voor 30 seconden gesoniceerd op ijs 
met een Branson Digital Sonifier Model 250-D (amplitude van 30%, 1 seconde aan, 1 
seconde af), om de bacteriën te lyseren. Vervolgens werden de bacteriële membranen 
verwijderd door centrifugatie (15 min op 4000xg) in een benchtop centrifuge 5804R 
(Eppendorf, Hamburg, Duitsland). Waarna de CPF en EPF werden geconcentreerd en 
gewassen met behulp van centrifugale ultrafiltratie (Vivaspin met 10-kDa cut-off, 
Vivascience, Binbrook, VK) op 3000xg. Het staal werd geconcentreerd tot een eindvolume 
van 2ml. De eiwitconcentratie werd bepaald met de Coomassie Plus (Bradford) Assay 
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Reagent (Thermo Scientific). De albumine (BSA) standaard verdunningsreeks werd gemaakt 

met de extractiebuffer.  
 
1D-SDS-PAGE 
Voor elk staal werd 30µl staal gemengd in 30µl Laemmli-buffer (1ml Laemmli + 87 µl β-
mercaptoethanol) en werd het opgekookt gedurende 10 min op 90°C (of 30 min op 37°C of 
30 min op 65°C). Vervolgens werd van elk staal 5µl tot 30µl geladen via 1D-SDS-PAGE 
volgens het beschreven protocol in sectie 5.4.4. Tijdens dit protocol bedroeg het voltage 
125V. 
 

5.2.2 Geoptimaliseerd protocol 
 

Isoleren van bacteriële cellen  

Bacteriële cellen werden geïsoleerd uit het fecale materiaal via centrifugatie. Een gram 
fecaal staal werd afgewogen en gehomogeniseerd in de extractiebuffer (50 mM Tris HCl /10 
mM CaCl2 (pH 7,8) en protease-inhibitor cocktail) of lysebuffer (7M ureum/2M 
thioureum/40mM Tris/4% CHAPS/1% DTT en protease-inhibitor cocktail). Het staal werd 
gehomogeniseerd in een stomacher Lab-Blender 80 (L.E.D Techno N.V., Hechtel-Eksel, 
Belgium) gedurende 30 seconden op kamertemperatuur. Het gehomogeniseerde staal werd 
gecentrifugeerd voor 15 min, 4°C op 200xg in een benchtop centrifuge 5804R (Eppendorf, 
Hamburg, Duitsland). Het supernatans werd gecollecteerd en de debris werd verwijderd. Het 
gecollecteerde supernatans is de CCEPF. De CCEPF werd gecentrifugeerd op 4000xg 
gedurende 15 min op 4°C. Het supernatans (CPF) en de pellet (EPF) werden gecollecteerd. 
 
Cellyse en eiwitextractie 

De CCEPF werd driemaal voor 30 seconden gesoniceerd op ijs met een Branson Digital 
Sonifier Model 250-D (amplitude van 30%, 1 seconde aan, 1 seconde af), om de bacteriën te 
lyseren. Vervolgens werden de bacteriële membranen verwijderd door centrifugatie (15 min 
op 4000xg) in een benchtop centrifuge 5804R (Eppendorf, Hamburg, Duitsland). Waarna de 
CPF en EPF werden geconcentreerd en gewassen met behulp van centrifugale ultrafiltratie 
(Vivaspin met 5-kDa cut-off, Vivascience, Binbrook, VK) op 3000xg. Het staal werd 
geconcentreerd tot een eindvolume van 2 ml. De eiwitconcentratie werd bepaald met de 
Coomassie Plus (Bradford) Assay Reagent (Thermo Scientific). De albumine (BSA) standaard 
verdunningsreeks werd gemaakt met de extractiebuffer.  
 
1D-SDS-PAGE 
Voor elk staal werd 30µl staal gemengd in 30µl Laemmli-buffer (1ml Laemmli + 87 µl β-

mercaptoethanol) en werd het opgekookt gedurende 10 min op 90°C. Vervolgens werd van 
elk staal 5µl tot 30µl geladen via 1D-SDS-PAGE volgens het beschreven protocol in sectie 
5.4.4. Tijdens dit protocol bedroeg het voltage 125V. 
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5.3 Optimalisatie van LC-ESI-FT-ICR 
 
De eiwitten werden geïsoleerd uit de fecale stalen en gescheiden op gel volgens het 
geoptimaliseerd protocol. De CPF, EPF en CCEPF werden apart geladen op gel. 
 
Trypsinedigest 
De volledige gel werd gereduceerd met 50mM dithiothreitol (DTT) bij 60°C en gealkyleerd 
met 100mM iodoacetamide (IAA) bij kamertemperatuur en in het donker. Twaalf banden 
werden uitgesneden voor in-gel trypsine digest zoals beschreven in Vanrobaeys et al (2005). 
De peptiden werden hierna geëxtraheerd door twee opeenvolgende wasstappen in een 
buffer die 60% (v/v) acetonitrille, 0,1% (v/v) mierenzuur en water bevat. De extracten 
werden gedroogd in de speedvac en opgelost in water met 2% (v/v) acetonitrille, 0,1% (v/v) 

mierenzuur en bewaard bij -20°C voor verdere analyse.  
 

LC-ESI-FT-ICR 
Het complexe peptidenmengsel werd geanalyseerd zoals beschreven in de sectie 5.4.5. De 
peptiden werden op de Zorbax 300SB-C18 analytische kolom gescheiden volgens volgend 
gradiënt: 10 min bij 100% solvent A (2% ACN/0,1% HCOOH ), in 35 min van 100% solvent A 
(2% ACN/0,1% HCOOH) naar 100% solvent B (0,1% HCOOH), 5 min bij 100% solvent B, in 2 
min van 100% solvent B naar 100% solvent A en tenslotte 18 min re-equilibratie bij 100% 
solvent A. 
 
Data-analyse 
De data-analyse werd met dezelfde softwaretools en databanken uitgevoerd als beschreven 

in sectie 5.4.6. 
 

5.4 Finaal protocol 
 

5.4.1 Collectie van fecale stalen 
 

Fecale stalen van jonge patiënten en gezonde broers of zussen werden ter beschikking 
gesteld door het Labo voor Microbiologie van de UGent (LM-Ugent). Deze stalen werden 
verzameld op de afdeling Kindergeneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Leuven 
(toestemming van de ethische commissie). Gedurende twee jaar werden minimaal vier 
stoelgangafnames per persoon afgeleverd. De antibioticabehandelingen van alle 
proefpersonen werden tijdens deze periode bijgehouden. De fecale stalen werden bewaard 

bij -80°C. Van elke persoon werd de leeftijd, het gewicht, de lengte en het geslacht 
genoteerd evenals het longvolume (FVC en FEV1) en het immunoglobuline G niveau in het 
bloed. De ‘Forced Vital Capacity’ is de volumeverandering van de long tussen een maximale 
inademing en maximale uitademing. De ‘Forced Expiratory Volume in one second’ is het 
volume dat in de eerste seconde kan worden uitgeademd tijdens een maximale uitademing 
na een maximale inademing. 
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5.4.2 Isoleren van bacteriële cellen 
  

Bacteriële cellen werden geïsoleerd uit het fecale materiaal via centrifugatie. Dit gebeurt op 
volgende wijze: 0.5 gram fecaal staal werd gehomogeniseerd in een extractiebuffer, deze 
buffer bestaat uit 50 mM Tris HCl /10 mM CaCl2 (pH 7,8) en een protease-inhibitor cocktail 
(Roche Diagnostics Corporation, Indianapolis, IN, VS) (1tablet per 25ml). De cocktail is een 
mengsel van verschillende inhibitoren van serine- en cysteineproteasen. Het staal werd 
gehomogeniseerd in een stomacher Lab-Blender 80 (L.E.D Techno N.V., Hechtel-Eksel, 
Belgium) op kamertemperatuur. Het gehomogeniseerde staal werd gecentrifugeerd 
gedurende 30 min, bij 4°C op 400xg in een benchtop centrifuge 5804R (Eppendorf, Hamburg, 
Duitsland). Het gecollecteerde supernatans bevat naast de bacteriële cellen ook de humane 
en gesecreteerde eiwitten (CCEPF). 
 

5.4.3 Cellyse en eiwitextractie 
 

Na het centrifugeren werd het supernatans driemaal gedurende 30 seconden gesoniceerd 
op ijs met een Branson Digital Sonifier Model 250-D (amplitude van 30%, 1 seconde aan, 1 
seconde af), dit om de bacteriën te lyseren. Vervolgens werden de bacteriële membranen 
verwijderd door centrifugatie (60 min op 6000xg) in een benchtop centrifuge 5804R 
(Eppendorf, Hamburg, Duitsland). Het supernatans met proteïnen werd gefilterd met een 
Filtropur V25 0,2 Vacuum Filter (Sarstedt, Newton, VS) waarna de eiwitten verder 
geconcentreerd en gewassen werden met behulp van centrifugale ultrafiltratie (Vivaspin 
met 5-kDa cut-off, Vivascience, Binbrook, VK) op 3000xg. Het staal werd geconcentreerd tot 
een eindvolume van 1 ml. De eiwitconcentratie werd bepaald met de Pierce ® BCA Protein 
Assay Kit (Thermo Scientific). Hiervoor werd een albumine (BSA) standaard verdunningsreeks 

gemaakt met de extractiebuffer. Het gedetailleerde protocol bevindt zich in bijlage.  
 

5.4.4 1D-SDS-PAGE en trypsinedigest 
 

Voor elk staal werd 15µl staal gemengd in 15µl Laemmli-buffer (1ml Laemmli + 87 µl β-
mercaptoethanol) en opgekookt gedurende 10 min op 90°C. Vervolgens werd 15µl geladen 
via 1D-SDS-PAGE met een 4-12,5% Bis-Tris gel op 150V (±1u) in een elektrodebuffer (25mM 
Tris, 192mM glycine, 0,1% w/v SDS). Voor de bandidentificatie werd de ‘molecular weight’ 
(MW) merker (Precision Plus Protein Standards, Bio-Rad, Nazareth Eke, Belgium) geladen. De 
gels werden achteraf gefixeerd (30’ in 50% EtOH / 2% H3PO4) en overnacht gekleurd met 
Coomassie brilliant blue G-250 en ontkleurd in 30% MeOH om een heldere achtergrond te 
verkrijgen. De volledige gel werd gereduceerd met 50mM dithiothreitol (DTT) bij 60°C en 

gealkyleerd met 100mM iodoacetamide (IAA) bij kamertemperatuur en in het donker. Vijf 
banden werden uitgesneden voor in-gel trypsine digest zoals beschreven in Vanrobaeys et al 
(2005). In het kort gezegd, de bandjes werden drie tot vier keer gewassen met 200 mM 
NH4HCO3 / 50% ACN (20 min op 30°C) tot de blauwe kleur van de Coomassie Blue G250-
oplossing volledig verdwenen was. Vervolgens werden de gelbandjes gedroogd in een 
Speedvac (ThermoSavant, Holbrook, VS). Na het drogen werd 50µl trypsine-oplossing 
(0,002µg/µl in 50mM ammonium bicarbonaat buffer) toegevoegd en een uur geïncubeerd 
op ijs. Vervolgens werd er 50mM NH4HCO3-buffer toegevoegd tot de gelstukjes helemaal 
ondergedompeld waren en werden ze overnacht geïncubeerd bij 37°C. De peptiden werden 
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hierna geëxtraheerd door twee opeenvolgende wasstappen in een buffer die 60% (v/v) 

acetonitrille, 0,1% (v/v) mierenzuur en water bevat. De extracten werden gedroogd in de 
speedvac en opgelost in water met 2% (v/v) acetonitrille, 0,1% (v/v) mierenzuur en bewaard 
bij -20°C voor verdere analyse. 
 

5.4.5 LC-ESI-FT-ICR 
 

Het complexe peptidenmengsel werd geanalyseerd via een volautomatisch LC-MS/MS setup. 
De peptiden werden eerst gescheiden met nano-RPLC op een Agilent 1200 LC-systeem 
(Aligent, Santa Clara, CA, VS) en online gemeten op een LTQ-FT Ultra massaspectrometer, 
die bestaat uit een Linear Ion Trap (LTQ) massaspectrometer gecombineerd met een Fourier 
Transform Ion Cyclotron Resonance (FT-ICR) massaspectrometer (Thermo Fisher Scientific, 
Waltham, MA, VS). 2µl van het peptidenmengsel werd geconcentreerd en ontzout op een 

Zorbax 300SB-C18 trapkolom (5mm x 0.3mm, Aligent) met een vloeistofsnelheid van 4µl/min 
met 2% (v/v) ACN, 0,1% (v/v) HCOOH in water. Vervolgens werden de peptiden geïnjecteerd 
en gescheiden op een Zorbax 300SB-C18 analytische kolom (150mm x 75µm, Aligent) met 
een vloeistofsnelheid van 0,3µl/min. Ze werden gescheiden met volgende gradiënt: in 40 
min van 100% solvent A (2% ACN/0,1% HCOOH) naar 50% solvent B (80% ACN/0,1% 
HCOOH), in 5 min van 50% solvent B naar 100% solvent B, 5 min bij 100% solvent B, in 2 min 
van 100% solvent B naar 100% solvent A en tenslotte 18 min re-equilibratie bij 100% solvent 
A. De LC-efflux werd rechtstreeks gekoppeld aan een TriVersa NanoMate ESI-bron (Advion, 
Ithaca, NY, VS) via een LC chip Coupler (CS110, 30 cm, Advion). De eluerende peptiden 
werden in de bron van de massaspectrometer geïoniseerd via electrospray ionisatie met 
behulp van een D-chip (ESI ChipTM, Advion) waarop een voltage van 1.6 kV werd aangelegd. 
De 7 Tesla LTQ-FT Ultra massaspectrometer werd voordien gekalibreerd met cafeïne, MRFA 

en Ultramark. De FT-ICR massa-analysator maakte MS-scans met een resolutie van 100000 
tijdens de LC-scheiding. Van elke MS-scan werden de drie meest intense precusorpeptiden 
geselecteerd voor MS/MS in de LTQ XL Ion Trap, door CID met helium als botsinggas (35%). 
 

5.4.6 Data-analyse 
 

De spectra werden geanalyseerd via verschillende softwareprogramma’s die in het labo 
beschikbaar zijn (voobeeld spectra: Figuur S5 & S6, bijlage 7.3.1). De pieken uit de raw LC-
ESI-FT-MS/MS data werden gedetecteerd met ExtractMSn (Thermo, version 1.0.0.8, default 
parameters). Deze pieklijsten werden vervolgens opgeslagen in een ‘MySQL relation 
database’ (Helsens et al, 2010) (http://genesis.ugent.be/ms_lims/) en de geëxporteerde 
‘mergefiles’ werden geanalyseerd met Mascot Daemon v2.3.2 (Matrixscience, VK). In de 

zoekrobot werden de samengestelde bestanden gezocht tegenover de NCBI databank 
(gedownload 15/04/2012, 17.829.843 sequenties en 6.119.614.618 residuen). 
Carbamidomethyl (C) en oxidatie (M) werden geselecteerd als variabele modificaties en een 
‘missed cleavage’ werd toegelaten met trypsine als knipenzym. De precursor- en 
fragmentionen massatoleranties werden respectievelijk op 10ppm en 0.3Da ingesteld. 
Alleen identificaties met een eiwitprobabiliteit hoger dan 0,99 werden weerhouden en 
geïmporteerd in MS-LIMS. De peptidensequenties van de peptidenlijst van elke testpersoon 
werden eveneens geladen in de Unipept website (www.unipept.ugent.be). De volgende 
parameters werden in Unipept ingesteld: isoleucine en leucine werden aan elkaar 
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gelijkgesteld en de duplicaatpeptiden werden mee in rekening gebracht. De functionaliteit 

van de bacteriële eiwitten werd bepaald via KEGG pathways 
(http://www.genome.jp/tools/kaas/). Er werd gezocht tegenover de genendataset van 
volgende bacteriën: Escherichia coli K-12 MG1655, Enterobacter sp. 638, Citrobacter koseri 
ATCC BAA-895, Pseudomonas aeruginosa PAO1, Geobacter sulfurreducens PCA, Rickettsia 
prowazekii Madrid E, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus subsp. aureus N315, 
Lactococcus lactis subsp. lactis IL1403, Streptococcus pyogenes SF370, Lactobacillus sakei, 
Enterococcus faecalis V583, Clostridium acetobutylicum ATCC 824, Eubacterium eligens, 
Eubacterium rectale, Butyrivibrio proteoclasticus, Roseburia hominis, Ruminococcus albus, 
Veillonella parvula, Acidaminococcus fermentans, Corynebacterium glutamicum ATCC 
13032, Bifidobacterium longum NCC2705, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis AD011, Bifidobacterium dentium, Bacteroides thetaiotaomicron, 
Bacteroides fragilis YCH46, Bacteroides fragilis NCTC9343, Bacteroides vulgatus, 

Parabacteroides distasonis, Prevotella ruminicola, Flavobacterium johnsoniae, 
Fusobacterium nucleatum. 
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7. Bijlage  
 

7.1 Protocols 
 

7.1.1 Finaal protocol 
 

 Isolatie van bacteriële cellen 
 
- Los 0,5 gram fecaal staal op in 9ml extractiebuffer (50mM Tris HCL/10mM CaCl2 (pH 

7,8) met proteaseinhibitor (1tablet/25ml)) 
- Homogeniseer 30 seconden in stomacher en breng het mengsel over naar een 

50ml-Falcon 

- Voeg 20ml extractiebuffer toe 
- Centrifugeer het mengsel @ 400xg, 30min, 4°C om de fecale debris te verwijderen 
- Collecteer het supernatans (CCEPF) 

 
 Lyse van bacteriële cellen en eiwitextractie 

 
- Soniceer de CCEPF 
- Kuis de naald af met ethanol en vervolgens met water (herhaal 3keer) 
- Plaats de falcon met bacteriën op ijs onder de naald (let op dat naald geen contact 

heeft met de falcon) 
- Sonicatie: amplitude 30%, 1 seconde aan en 1 seconde uit 
- Laat de bacteriën 1 min rusten op ijs 

- Herhaal de twee voorgaande stappen 2 keer 
- Centrifugeer het mengsel @ 6000xg, 60min, 4°C 
- Collecteer het supernatans 

 

- Filter supernatans op Filtropur V25 0,2 Vacuum Filter 
- Breng het supernatans over op een Vivaspin (5kDa) 
- Centrifugeer @ 3000xg, 30min, 4°C 
- Pipetteer de proteïnen op en neer 
- Was de proteïnen met 10ml extractiebuffer op de vivaspin 
- Concentreer de proteïnen op tot eindvolume van 750µl 
- Breng de proteinen over in een epje 
- Voeg 250µl extractiebuffer toe op de vivaspin om zeker te zijn dat alle proteïnen 

overgebracht worden in het epje 
 

 BCA eiwit concentratie bepaling (Pierce ® BCA Protein Assay Kit, Thermo Scientific) 
 

- Bereid de BSA standaard verdunningsreek met de juiste buffer (extractiebuffer: 
50mM Tris HCl/10mM CaCl2 (pH 7,8)) 
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- Aanmaken van het BCA-reagens: (#standaarden + #onbekenden) x (#replicaten) x 

(volume reagens per staal) = totaal volume BCA-reagens 
- Pipetteer 25µl van elke standaarden staal in een aangepaste microtiterplaat 
- Voeg 200µl van het BCA-reagens toe en plaats de plaat 30seconden op een 

schudder 
- Dek de plaat af en laat 30 minuten incuberen bij 37°C 
- Laat de plaat afkoelen tot kamertemperatuur en meet de OD562 van elk staal en 

standaard 
- Plot de gemeten OD562-waarden van elke BSA standaardverdunning tegenover de 

concentratie en gebruik de standaardcurve om de eiwitconcentratie van de 
onbekende stalen te bepalen. 

 
 1D SDS-PAGE 

 
- Resolvinggel (12,5%) (voor 2 gels) 

o 3,868 ml MQ 
o 3 ml 1,5M Tris / HCl / 0,1% SDS (pH 8,8) 
o 5 ml acrylamide/bisacrylamide (30% / 0,8% w/v) 
o 12 µl TEMED 
o 120 µl APS 
Isobutanol boven op de gel (+/- 200µl) voor geen contact met lucht 
Na polymerisatie een kam inbrengen van 10 welletjes 

 
- Stackingel (4%) (voor 2 gels) 

o 3,03 ml MQ 

o 1,25 ml 0,5M Tris / HCl / 0,1% SDS (pH 6,8) 
o 0,67 ml acrylamide/bisacrylamide (30% / 0,8% w/v) 
o 5 µl TEMED 
o 50 µl APS 

 
- Elektrodebuffer: 25mM Tris, 192mM glycine, 0,1% w/v SDS 

  



Bijlage 

65 

 

- Staal laden 

o Breng 15µl staal bij 15µl laemmli-buffer (1 ml laemmli + 87 µl β-
mercaptoethanol) 

o 10 min op 90°C 
o Soniceer voor 5 minuten 
o Short spin 
o Laad 15µl op gel 
o Start de gel op 100V voor 15min, verhoog het voltage vervolgens naar 

150V voor ongeveer 1u 
 

- Fixatie, kleuren en ontkleuren 
o Fixatie van de gel: 30 min in 50% EtOH / 2% H3PO4 op schudder 
o Kleuring: overnacht in CBB-G250-oplossing (17% (NH4)2S04; 0,2% CBB-

G250; 34% MeOH; 3% H3PO4) op schudder 
o Ontkleuring: minimum 2 uur in 30% MeOH op schudder 

 
- Scan de gel in met de GS-800 Calibrated Densitometer 

 
 Trypsinedigest 

 
- Reductie: voeg 40ml 50mM DTT toe aan de gel en incubeer 30min op 60°C 
- Verwijder DTT 
- Alkylatie: voeg 40ml 100mM IAA toe aan de gel en incubeer 30min op 

kamertemperatuur in het donker 
- Verwijder IAA 

- Snij 5 bandjes per laan uit (zie onderstaande figuur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Wassen gelspots (minimaal 2x, tot de blauwe kleur verdwenen is) 
o Voeg 200µl 200mM NH4HCO3 / 50% ACN toe 
o Incubeer 20 min bij 30°C 
o Verwijder het solvent 

 

kDa 
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- Droog de gelspots in de speedvac voor 20min 

- Voeg 50µl trypsine-oplossing toe (0,002µg/µl in 50mM NH4HCO3) 
- Incubeer 60min op ijs 
- Voeg 150µl 50mM NH4HCO3-buffer toe 
- Incubeer overnacht bij 37°C 

 
 Extractie van de peptiden uit de gelfragmenten 

 
- Centrifugeer voor 20 seconden 
- Breng het solvent naar nieuw genummerde epjes 
- Voeg 80µl 60% ACN / 0,1% HCOOH toe bij de gelspots 
- Incubeer 10min bij 30°C 
- Breng het solvent naar nieuw genummerde epjes 

- Herhaal met 60µl 60% ACN / 0,1% HCOOH 
- Droog de peptiden in de speedvac (+/- 4u) 
- Los de peptiden op in 40µl 2% ACN / 0,1 % HCOOH 
- Bewaar voor LC-ESI FT-analyse bij -20°C 

 

7.1.2 Oorspronkelijk protocol 
 

 Isolatie van bacteriële cellen 
 
- Los 1 gram fecaal staal op in 9ml fysiologisch water (0,86% NaCl) 
- Homogeniseer 30 seconden in stomacher en breng het mengsel over naar een 

50ml-Falcon 

- Voeg 20ml fysiologisch water toe 
- Centrifugeer het mengsel @ 200xg, 15min, 4°C om de fecale debris te verwijderen 
- Collecteer het supernatans 
- Los debris op in 30ml fysiologisch water en centrifugeer het mengsel @ 200xg, 

15min, 4°C 
- Collecteer het supernatans (herhaal 2x) 
- Centrifugeer het gecollecteerde supernatans (CCEPF) op 4000xg, 15min, 4°C 
- Collecteer het supernatans (EPF) en pellet (CPF) 
- Was EPF 4x met 30ml fysiologisch water (4000xg, 5min, 4°C) 
- Verwijder supernatans 
- Voeg 10ml fysiologisch water toe aan CPF 
- 30sec in stomacher 

- Was CPF op 5kDa Vivaspin (3000xg) met 30ml fysiologisch water 
- Breng EPF over in 50ml-falcon en los op in 10ml extractiebuffer (50mM Tris 

HCL/10mM CaCl2 (pH 7,8) met proteaseinhibitor (1tablet/25ml)) 
 

 Lyse van bacteriële cellen en eiwitextractie 
 
- Soniceer de CPF 
- Kuis de naald af met ethanol en vervolgens met water (herhaal 3keer) 
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- Plaats de falcon met bacteriën op ijs onder de naald (let op dat naald geen contact 

heeft met de falcon) 
- Sonicatie: amplitude 30%, 1 seconde aan en 1 seconde uit 
- Laat de bacteriën 1 min rusten op ijs 
- Herhaal de twee voorgaande stappen 2 keer 
- Centrifugeer het mengsel @ 4000xg, 15min, 4°C 
- Collecteer het supernatans 

 
- Breng de CPF en EPF over op een aparte Vivaspin (10kDa) 
- Centrifugeer @ 3000xg, 30min, 4°C 
- Pipetteer de proteïnen op en neer 
- Was de proteïnen met 15ml extractiebuffer op de vivaspin 
- Concentreer de proteïnen op tot eindvolume van 1500µl 

- Breng de proteinen over in een epje 
- Voeg 500µl extractiebuffer toe op de vivaspin om zeker te zijn dat alle proteïnen 

overgebracht worden in het epje 
 

 Bradford eiwit concentratie bepaling (Coomassie Plus (Bradford) Assay Kit, Thermo 
Scientific) 

 
- Bereid de BSA standaard verdunningsreek met de juiste buffer (extractiebuffer: 

50mM Tris HCl/10mM CaCl2 (pH 7,8) of lysebuffer: 7M ureum/2M 
thioureum/40mM Tris/4% CHAPS/1% DTT) 

 
 

 
 

 
 
 

- Pipetteer 10µl van elke standaard en staal in de aangepaste microtiterplaat 

- Voeg 300µl van de Coomassie Plus Reagent toe 
- Plaats op een schudder voor 30 seconden 
- Incubeer voor 10 minuten op kamertemperatuur 
- Meet OD595 van elke standaard en staal 
- Plot de gemeten OD595-waarden van elke BSA standaardverdunning tegenover de 

concentratie en gebruik de standaardcurve om de eiwitconcentratie van de 
onbekende stalen te bepalen. 
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 1D SDS-PAGE 

 
- 12,5% resolvinggel en 4% stackinggel 
- Staal laden 

o Breng 30µl staal bij 30µl laemmli-buffer (1 ml laemmli + 87 µl β-
mercaptoethanol) 

o 10 min op 90°C (of 30 min op 37°C of 30 min op 65°C) 
o Soniceer voor 5 minuten 
o Short spin 
o Laad 15µl op gel 
o Start de gel op 100V voor 15min 
o Verhoog het voltage vervolgens naar 125V voor ongeveer 1,5u 

 

- Fixatie, kleuren en ontkleuren 
- Scan gel in met GS-800 Calibrated Densitometer 

 

7.1.3 Geoptimaliseerd protocol 
 

 Isolatie van bacteriële cellen 
 
- Los 1 gram fecaal staal op in 9ml extractiebuffer (50mM Tris HCL/10mM CaCl2 (pH 

7,8) met proteaseinhibitor (1tablet/25ml)) of lysebuffer (7M ureum/2M 
thioureum/40mM Tris/4% CHAPS/1% DTT en protease-inhibitor cocktail) 

- Homogeniseer 30 seconden in stomacher en breng het mengsel over naar een 
50ml-Falcon 

- Voeg 20ml buffer toe 
- Centrifugeer het mengsel @ 200xg, 15min, 4°C om de fecale debris te verwijderen 
- Collecteer het supernatans (CCEPF) 
- Centrifugeer @ 4000xg, 15min, 4°C (pellet: CPF en supernatans: EPF) 

 
 Lyse van bacteriële cellen en eiwitextractie 

 
- Soniceer de CPF (zie bovenstaand protocol) 
- Centrifugeer het mengsel @ 4000xg, 15min, 4°C 
- Collecteer het supernatans 

 
- Breng CPF en EPF over op een Vivaspin (5kDa) 

- Centrifugeer @ 3000xg, 30min, 4°C 
- Pipetteer de proteïnen op en neer 
- Was de proteïnen met 10ml extractiebuffer op de vivaspin 
- Concentreer de proteïnen op tot eindvolume van 1500µl 
- Breng de proteinen over in een epje 
- Voeg 500µl extractiebuffer toe op de vivaspin om zeker te zijn dat alle proteïnen 

overgebracht worden in het epje 
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 Bradford eiwit concentratie bepaling (zie bovenstaand protocol) 

 
 1D SDS-PAGE (zie bovenstaand protocol) 

 
 Trypsinedigest 

 
- Reductie: voeg 40ml 50mM DTT toe aan de gel en incubeer 30min op 60°C 
- Verwijder DTT 
- Alkylatie: voeg 40ml 100mM IAA toe aan de gel en incubeer 30min op 

kamertemperatuur in het donker 
- Verwijder IAA 
- Snij 12 bandjes per laan uit 

 

- Wassen gelspots (minimaal 2x, tot de blauwe kleur verdwenen is) 
o Voeg 200µl 200mM NH4HCO3 / 50% ACN toe 
o Incubeer 20 min bij 30°C 
o Verwijder het solvent 

- Droog de gelspots in de speedvac voor 20min 
- Voeg 50µl trypsine-oplossing toe (0,002µg/µl in 50mM NH4HCO3) 
- Incubeer 60min op ijs 
- Voeg 150µl 50mM NH4HCO3-buffer toe 
- Incubeer overnacht bij 37°C 

 
 Extractie van de peptiden uit gelfragmenten (zie bovenstaand protocol) 

 

7.1.4 Staalvolgorde FT 
 

Run Staalnaam Tijd (min) staal (µl) 
    1 calmix01 75 4 
 

FT 20/04/2012   

2 calmix02 75 3 
 

nozzle 57   

3 B01 55 5 
 

Current spray 156 nA 

4 B02 55 5 
 

Siloxaan 3.20E+04   

5 calmix03 75 3 
 

Druk capillair pomp 96 Bar 

6 B03 55 5 
 

Druk nano pomp 115 Bar 

7 B04 55 5 
 

Voltage 1.6 kV 

8 2311A 75 2 
    9 2311B 75 2 
    10 2311C 75 2 
    11 2311D 75 2 
    12 2311E 75 2 
    13 calmix04 75 3 
    14 B05 55 5 
    15 B06 55 5 
    

        Wasstap: 30' 80%ACN, 0.1%HCOOH 
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1 calmix05 75 3 
 

FT 23/04/2012   

2 B01 55 5 
 

nozzle 58   

3 B02 55 5 
 

Current spray 135 nA 

4 2312A 75 2 
 

Siloxaan 2.00E+04   

5 2312B 75 2 
 

Druk capillair pomp 120 Bar 

6 2312C 75 2 
 

Druk nano pomp 117 Bar 

7 2312D 75 2 
 

Voltage 1.6 kV 

8 2312E 75 2 
    9 calmix06 75 3 
    10 B03 55 5 
    11 B04 55 5 
    12 2313A 75 2 
    13 2313B 75 2 
    14 2313C 75 2 
    15 2313D 75 2 
    16 2313E 75 2 
    17 calmix07 75 3 
    18 B05 55 5 
    19 B06 55 5 
    20 calmix08 75 3 
    

        Wasstap: 30' 80%ACN, 0.1%HCOOH 
    

        1 calmix09 75 3 
 

FT 24/04/2012   

2 B10 55 5 
 

nozzle 58   

3 B11 55 5 
 

Current spray 144 nA 

4 2411A 75 2 
 

Siloxaan 2.00E+04   

5 2411B 75 2 
 

Druk capillair pomp 120 Bar 

6 2411C 75 2 
 

Druk nano pomp 117 Bar 

7 2411D 75 2 
 

Voltage 1.6 kV 

8 2411E 75 2 
    9 calmix10 75 3 
    10 B12 55 5 
    11 B13 55 5 
    12 2412A 75 2 
    13 2412B 75 2 
    14 2412C 75 2 
    15 2412D 75 2 
    16 2412E 75 2 
    17 calmix11 75 3 
    18 B14 55 5 
    19 B15 55 5 
    20 calmix12 75 3 
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Wasstap: 30' 80%ACN, 0.1%HCOOH 
    

        1 calmix13 75 3 
 

FT 25/04/2012   

2 B16 55 5 
 

nozzle 58   

3 B17 55 5 
 

Current spray 144 nA 

4 2911A 75 2 
 

Siloxaan 2.00E+04   

5 2911B 75 2 
 

Druk capillair pomp 113 Bar 

6 2911C 75 2 
 

Druk nano pomp 116 Bar 

7 2911D 75 2 
 

Voltage 1.6 kV 

8 2911E 75 2 
    9 calmix14 75 3 
    10 B18 55 5 
    11 B19 55 5 
    12 calmix15 75 3 
    13 B20 55 5 
    14 B21 55 5 
    15 B22 55 5 
    16 3011A 75 2 
    17 3011B 75 2 
    18 3011C 75 2 
    19 3011D 75 2 
    20 3011E 75 2 
    21 calmix16 75 3 
    22 B23 55 5 
    23 B24 55 5 
    24 calmix17 75 3 
    25 B25 55 5 
    26 B26 55 5 
    

        Wasstap: 30' 80%ACN, 0.1%HCOOH 
    

        1 calmix18 75 3 
 

FT 26/04/2012   

2 B25 55 5 
 

nozzle 58   

3 B26 55 5 
 

Current spray 157 nA 

4 calmix19 75 3 
 

Siloxaan 3.00E+04   

5 B27 55 5 
 

Druk capillair pomp 105 Bar 

6 B28 55 5 
 

Druk nano pomp 115 Bar 

7 2413A 75 2 
 

Voltage 1.6 kV 

8 2413B 75 2 
    9 2413C 75 2 
    10 2413D 75 2 
    11 2413E 75 2 
    12 calmix20 75 3 
    13 B29 55 5 
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14 B30 55 5 
    15 calmix21 75 3 
    16 B31 55 5 
    

        Wasstap: 30' 80%ACN, 0.1%HCOOH 
    

        1 calmix22 75 3 
 

FT 27/04/2012   

2 B32 55 5 
 

nozzle 58   

3 B33 55 5 
 

Current spray 158 nA 

4 calmix23 75 3 
 

Siloxaan 4.71E+04   

5 B34 55 5 
 

Druk capillair pomp 113 Bar 

6 B35 55 5 
 

Druk nano pomp 116 Bar 

7 B36 55 5 
 

Voltage 1.6 kV 

8 1111A 75 2 
    9 1111B 75 2 
    10 1111C 75 2 
    11 1111D 75 2 
    12 1111E 75 2 
    13 calmix24 75 3 
    14 B37 55 5 
    15 B38 55 5 
    16 calmix25 75 3 
    17 B39 55 5 
    18 B40 55 5 
    19 B41 55 5 
    20 1211A 75 2 
    21 1211B 75 2 
    22 1211C 75 2 
    23 1211D 75 2 
    24 1211E 75 2 
    25 calmix26 75 3 
    26 B42 55 5 
    27 B43 55 5 
    28 calmix27 75 3 
    29 B44 55 5 
    30 B45 55 5 
    31 B46 55 5 
    32 1311A 75 2 
    33 1311B 75 2 
    34 1311C 75 2 
    35 1311D 75 2 
    36 1311E 75 2 
    37 calmix28 75 3 
    38 B47 55 5 
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39 B48 55 5 
    40 calmix29 75 3 
    41 B49 55 5 
    42 B50 55 5 
    

        1 calmix30 75 3 
    2 B51 55 5 
    3 B52 55 5 
    4 B53 55 5 
    5 2711A 75 2 
    6 2711B 75 2 
    7 2711C 75 2 
    8 2711D 75 2 
    9 2711E 75 2 
    10 calmix31 75 3 
    11 B54 55 5 
    12 B55 55 5 
    13 calmix32 75 3 
    14 B56 55 5 
    15 B57 55 5 
    16 B58 55 5 
    17 2811A 75 2 
    18 2811B 75 2 
    19 2811C 75 2 
    

        1 2811D 75 2 
 

FT 30/04/2012   

2 2811E 75 2 
 

nozzle 69   

3 calmix33 75 3 
 

Current spray 145.24 nA 

4 B59 55 5 
 

Siloxaan 1.66E+04   

5 B60 55 5 
 

Druk capillair pomp 125 Bar 

6 calmix34 75 3 
 

Druk nano pomp 116 Bar 

7 B61 55 5 
 

Voltage 1.6 kV 

8 B62 55 5 
    9 calmix35 75 3 
    10 B63 55 5 
    11 B64 55 5 
    12 B65 55 5 
    13 521A 75 2 
    14 521B 75 2 
    15 521C 75 2 
    16 521D 75 2 
    17 521E 75 2 
    18 calmix35 75 3 
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19 B65 55 5 
    20 B66 55 5 
    21 calmix36 75 3 
    22 B67 55 5 
    23 B68 55 5 
    24 B69 55 5 
    25 621A 75 2 
    26 621B 75 2 
    27 621C 75 2 
    28 621D 75 2 
    29 621E 75 2 
    30 calmix37 75 3 
    31 B70 55 5 
    32 B71 55 5 
    33 calmix38 75 3 
    34 B72 55 5 
    35 B73 55 5 
    36 calmix39 75 3 
    37 B74 55 5 
    38 B75 55 5 
    39 B76 55 5 
    40 3911A 75 2 
    41 3911B 75 2 
    42 3911C 75 2 
    43 3911D 75 2 
    44 3911E 75 2 
    

        Wasstap: 30' 80%ACN, 0.1%HCOOH 
    

        1 calmix41 75 3 
 

FT 5/2/2012   

2 B78 55 5 
 

nozzle 68   

3 B79 55 5 
 

Current spray 146.26 nA 

4 calmix42 75 3 
 

Siloxaan 4.70E+04   

5 B80 55 5 
 

Druk capillair pomp 120 Bar 

6 B81 55 5 
 

Druk nano pomp 116 Bar 

7 B82 55 5 
 

Voltage 1.6 kV 

8 4011A 75 2 
    9 4011B 75 2 
    10 4011C 75 2 
    11 4011D 75 2 
    12 4011E 75 2 
    13 calmix43 75 3 
    14 B83 55 5 
    15 B84 55 5 
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16 calmix44 75 3 
    17 B85 55 5 
    18 B86 55 5 
    19 calmix45 75 3 
    20 B87 55 5 
    21 B88 55 5 
    22 B89 55 5 
    

        Wasstap: 30' 80%ACN, 0.1%HCOOH 
    

        1 calmix46 75 3 
 

FT 5/3/2012   

2 B89 55 5 
 

nozzle 66   

3 B90 55 5 
 

Current spray 133.38 nA 

4 B91 55 5 
 

Siloxaan 1.70E+04   

5 3311A 75 2 
 

Druk capillair pomp 122 Bar 

6 3311B 75 2 
 

Druk nano pomp 117 Bar 

7 3311C 75 2 
 

Voltage 1.6 kV 

8 3311D 75 2 
    9 3311E 75 2 
    10 calmix47 75 3 
    11 B92 55 5 
    12 B93 55 5 
    13 calmix48 75 3 
    14 B94 55 5 
    15 B95 55 5 
    16 B96 55 5 
    17 3411A 75 2 
    18 3411B 75 2 
    19 3411C 75 2 
    20 3411D 75 2 
    21 3411E 75 2 
    22 calmix49 75 3 
    23 B97 55 5 
    24 B98 55 5 
    25 calmix50 75 3 
    26 B99 55 5 
    27 B100 55 5 
    28 B101 55 5 
    

        Wasstap: 30' 80%ACN, 0.1%HCOOH 
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1 calmix51 75 3 
 

FT 5/4/2012   

2 B101 55 5 
 

nozzle 66   

3 B102 55 5 
 

Current spray 142.04 nA 

4 B103 55 5 
 

Siloxaan 1.27E+04   

5 2311A 75 2 
 

Druk capillair pomp 112 Bar 

6 2311B 75 2 
 

Druk nano pomp 116 Bar 

7 2311C 75 2 
 

Voltage 1.6 kV 

8 2311D 75 2 
    9 2311E 75 2 
    10 calmix52 75 3 
    11 B104 55 5 
    12 B105 55 5 
    13 calmix53 75 3 
    14 B106 55 5 
    15 B107 55 5 
    16 B108 55 5 
    17 2312A 75 2 
    18 2312B 75 2 
    19 calmix54 75 3 
    20 B109 55 5 
    21 B110 55 5 
    22 B111 55 5 
    23 2313D 75 2 
    24 calmix55 75 3 
    25 B112 55 5 
    26 B113 55 5 
    27 calmix56 75 3 
    28 B114 55 5 
    29 B115 55 5 
    30 B116 55 5 
    31 2811C 75 2 
    32 calmix57 75 3 
    33 B117 55 5 
    34 B118 55 5 
    35 calmix58 75 3 
    36 B119 55 5 
    37 B120 55 5 
    38 B121 55 5 
    39 1111E 75 2 
    40 calmix59 75 3 
    41 B122 55 5 
    42 B123 55 5 
    43 calmix60 75 3 
    44 B124 55 5 
    45 B125 55 5 
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46 B126 55 5 
    47 1211C 75 2 
    48 calmix61 75 3 
    49 B127 55 5 
    50 B128 55 5 
    51 calmix62 75 3 
    52 B129 55 5 
    53 B130 55 5 
    54 calmix63 75 3 
    55 B131 55 5 
    56 B132 55 5 
    57 calmix64 75 3 
    58 B133 55 5 
    59 B134 55 5 
    60 calmix65 55 5 
    61 B135 55 5 
    62 B136 55 5 
     

7.2 Buffers en solventen 
 

 Fysiologisch water (0,5 liter) 
 
- 4,3 g NaCl in 0,5 liter MQ H20 

 

 Extractiebuffer  
 
 
 

 
 
 
 

 

 Lysebuffer 
 
 

 
  

Samenstelling Hoeveelheid per 50 ml 

50mM Tris 0,30 g Trizma 

10mM CaCl2 0,075 g 

MQ 50 ml 

Protease-inhibitor 2 tabletten 

HCl Aanlengen tot pH 7,8 

Samenstelling Hoeveelheid per 50 ml 

7M Ureum 21 g 

2M Thioureum 7,6 g 

40mM Tris 0,250 g Trizma 

4% CHAPS 2 g 

1% DTT 0,5 g 

Protease-inhibitor 2 tabletten 
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 Fixatiebuffer SDS-PAGE 

 
 
 
 

 CBB G250-kleuring 
 
 
 

 Nano-RPLC 
 

Solvent A, capillaire pomp: 0,1% HCOOH in MQ H2O (1 liter) 
 

- 1 ml 100% HCOOH in 1 liter MQ H2O 
- soniceren voor gebruik 
 

Solvent B, capillaire pomp: 0,1% HCOOH in ACN (1 liter) 
 

- 1 ml 100% HCOOH in 1 liter ACN 
- soniceren voor gebruik 

 
Solvent A, nanopomp: 0,1% HCOOH, 2% ACN (1 liter) 
 

- 1 ml 100% HCOOH 
- 20 ml ACN 
- aanvullen met MQ H2O tot 1 liter 
- soniceren voor gebruik 

 

Solvent B, nanopomp: 0,1% HCOOH, 80% ACN (1 liter) 
 

- 1 ml 100% HCOOH 
- 800 ml ACN 
- aanvullen met MQ H2O tot 1 liter 
- soniceren voor gebruik 

  

Samenstelling Hoeveelheid per liter 

50% EtOH 500 ml 

2% H3PO4 20 ml 

MQ 480 ml 

Samenstelling Hoeveelheid per liter 

17% (NH4)2SO4 170 g 

0,2% CBB G-250 2 g 

34% MeOH 340 ml 

3% H3PO4 30 ml 

MQ 630 ml 
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7.3 Resultaten 
 

7.3.1 Figuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur S1: Patroon om vijf bandjes uit te snijden. Van alle stalen zijn de drie replica’s geladen en uitgesneden. 
De laantjes worden in vijf bandjes verdeeld op basis van de merker (rode pijlen). 1-D gel van de stalen van 
individu 29.1 en 30.1 (familie 5). 
  

kDa 
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Vervolg Figuur S1: Patroon om vijf bandjes uit te snijden. Van alle stalen zijn de drie replica’s geladen en 

uitgesneden. De laantjes worden in vijf bandjes verdeeld op basis van de merker (rode pijlen) (A) 1-D gel van de 

stalen van individu 5.2 (familie 1). (B) 1-D gel van de stalen van individu 6.2 (familie 1). (C) 1-D gel van de stalen 

van individu 39.1 (familie 7). (D) 1-D gel van de stalen van individu 11.1, 12.1 en 13.1 (familie 2). (E) 1-D gel van 

de stalen van individu 40.1 (familie 7). (G) 1-D gel van de stalen van individu 27.1 en 28.1 (familie 4). (F) 1-D gel 

van de stalen van individu 33.1 en 34.1 (familie 6). 
 

(A) 

(D) (E) 

(F) (G) 

(C) (B) kDa kDa kDa 

kDa kDa 

kDa 
kDa 
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(A) (B) 

(C) 
(D) 

(E) 
(F) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur S2: Gemeenschappelijke peptiden tussen patiënten en siblings. Alle patiënten (5, 11, 23, 27, 29, 33, 39) 

bevatten in totaal 1981 unieke peptiden en 2025 unieke peptiden behoren tot de siblings (6, 12, 13, 24, 28, 30, 

34, 40). (A-C) Alle peptiden van de patiënten worden met elkaar vergeleken om het aantal gemeenschappelijke 

peptiden te bepalen. Het aantal gemeenschappelijke peptiden bedraagt 117 (van de 1981). Common A of B zijn 

de gemeenschappelijk peptiden uit figuur (A) of (B). (D-F) Alle peptiden van de siblings worden met elkaar 

vergeleken om het aantal gemeenschappelijke peptiden in te bepalen. Het aantal gemeenschappelijke 

peptiden bedraagt 35 (van de 2025). Common D of E zijn de gemeenschappelijk peptiden uit figuur (D) of (E). 

Common A 

Common B 

Common E 

Common D 
24.1.3 
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Figuur S3: Genproducten aanwezig in glycolyse/gluconeogenese in siblings en patiënten. Referentiemap uit 

KEGG van de glycolyse/gluconeogenese. Paarse cirkels duiden de geïdentificeerde genproducten aan die 

aanwezig zijn bij de siblings en patiënten. Alle patiënten (5, 11, 23, 27, 29, 33, 39) en siblings (6, 12, 13, 24, 28, 

30, 34, 40) worden met elkaar vergeleken. Figuur: http://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map00010  
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Figuur S4: Genproducten aanwezig in methaanmetabolisme in siblings en patiënten. Referentiemap uit KEGG 

van het methaanmetabolisme. Paarse cirkels duiden de geïdentificeerde genproducten aan die aanwezig zijn 

bij de siblings en patiënten. Rode cirkels duiden de geïdentificeerde genproducten aan die aanwezig zijn bij de 

siblings. Alle patiënten (5, 11, 23, 27, 29, 33, 39) en siblings (6, 12, 13, 24, 28, 30, 34, 40) worden met elkaar 

vergeleken. Figuur: http://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map00680  
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Figuur S5A: Nano-RPLC chromatogram van patiënt 29.1 (bandje A) 

Figuur S5B: Nano-RPLC chromatogram van patiënt 29.1 (bandje B) 

Figuur S5C: Nano-RPLC chromatogram van patiënt 29.1 (bandje C) 
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Figuur S5D: Nano-RPLC chromatogram van patiënt 29.1 (bandje D) 

Figuur S5E: Nano-RPLC chromatogram van patiënt 29.1 (bandje E) 

 

Figuur S6A: Nano-RPLC chromatogram van sibling 30.1 (bandje A) 
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Figuur S6B: Nano-RPLC chromatogram van sibling 30.1 (bandje B) 

Figuur S6C: Nano-RPLC chromatogram van sibling 30.1 (bandje C) 

 

Figuur S6D: Nano-RPLC chromatogram van sibling 30.1 (bandje D) 
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Figuur S6E: Nano-RPLC chromatogram van sibling 30.1 (bandje E) 
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7.3.2 Tabellen 

Tabel S1: Geïdentificeerde peptiden van patiënten afkomstig van Sus scrofa. Kolom 1: type enzyme. Kolom 2: sequentie van het geïdentificeerde peptide. Kolom 3: naam 
eiwit. Kolom 4: accessionnumber in NCBI 
  

Type Sequentie Eiwit Accessionnumber 

Protease AGTLLANNSPCYLTGWGLTR elastase 1,pancreatic 1207237A  

  LAQSVTLNSYVQLGVLPR     

  NSMVCAGGDGVR     

  SGSSWAHTCGGTLLR     

  VVVGEHNLNQNDGTEQYVGVQK     

  LVVHPYWNTDDVAAGYDLALLR     

  HSLSTNEPGSLAVK pancreatic elastase 2 precursor [Sus scrofa] BAA00166.1  

  VVGGEDARPNSWPWQVSLQYDSSGQWR     

  HTCGGTLVDQSWVLTAAHCLSSSR     

  NNLEVEDEEGSLVVGVDSLFVHEK chymotrypsin C precursor [Sus scrofa] NP_001231308.1  

  HTCGGTLLTSTHVLTAAHCLSNSR     

  LWTNGPLAAELQQGLQPVVDHATCSQR     

  VVGGTEAQR 
PREDICTED: chymotrypsin-like elastase family member 1-like [Sus 
scrofa] XP_003481630.1  

  LGEHNLDVLEGNEQFLNAAK 
Chain B, Refined 1.8 Angstroms Resolution Crystal Structure Of Porcine 
Epsilon-Trypsin 1EPT_B  

  SCAAAGTECLLSGWGNTK     

  LLTHPNFNGNTLDNDLMLLK     

  VCNYVNWLQQTLAAN Chain B, Crystal Structure Of Porcine Alpha Trypsin Bound  1UHB_B  

  SSYPGQLTGNMLCVGFLEGGK With Auto Catalyticaly Produced Native Peptide At 2.15 A Resolution   

  SSGSSYPSLLQCLK     

  LGENNLDVLEGDEQFLDAAK anionic trypsin-like precursor [Sus scrofa] NP_001193367.1  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/355937?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=VPPFHW2M01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/217686?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=VPR6PJGM012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/346986302?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPTS9NNB016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/350583953?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPU96JRC012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/999627?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPR6ZETF013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/51247813?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPRYTS0S012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/330340414?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPTFWCRC012
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Vervolg Tabel S1 

  

Amylase DCQLVGLLDLALEK PREDICTED: pancreatic alpha-amylase-like [Sus scrofa] XP_003481550.1  

  NVVDGQPFANWWDNGSNQVAFGR     

  EFPAVPYSAWDFNDGK     

  TASGGLESYNDPYQVR     

  VAVGFMLAHPYGFTR     

  VYVSSDGTAQFSLSNSAEDPFLALHAESK     

  VGNSCTGLK     

  LYVDAVLNHMCGSGAAAGTGTTCGSYCNPGNR PREDICTED: pancreatic alpha-amylase [Sus scrofa] XP_001929326.1  

  VGSSCTGLK PREDICTED: pancreatic alpha-amylase-like [Sus scrofa] XP_003355325.1  

Peptidase ELATLYGTK 
Chain A, Crystal Structure Of Activated Porcine Pancreatic 
Carboxypeptidase B 1Z5R_A  

  LPENNAELNNLAK     

  STNAGTTCLGTDPNR     

  YVTNYVLGHL     

  YGFLLPESQLQATCEETMLALK     

  QVTSENPDLLSR PREDICTED: carboxypeptidase B-like [Sus scrofa] XP_003358649.1  

  TALGTTFLGNNLYLLK     

  VGKPGPNKPALFMDCGFHAR     

  SLVDFVNDHGNLK carboxypeptidase A1 precursor [Sus scrofa] NP_999409.1  

  TSGSFCVGVDPNR     

  NWDAGFGGAGASSNPCSETYHGK     

  FSTGGNNRPALWLDTGLHSR PREDICTED: carboxypeptidase A1-like [Sus scrofa] XP_003361011.2  

Hydrolase LSTSDTSVCAPVSGAGSSGPYTR PREDICTED: acidic mammalian chitinase-like isoform 2 [Sus scrofa] XP_003481538.1  

  YYQCAGGR     

  DTEWVGYDNLESYGYK     

  ADGLYSDPK     

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/350583599?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPPG73PV012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/194036600?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPU2UDJX012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/335287304?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=VPU8PTEX012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/73535815?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPPGF4ZV013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/335299698?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPRJP5ST012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/47523568?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPRX5AXN01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/350596299?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=VPTG8F0Z012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/350583535?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPRHCP1G016
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Serine-protease inhibitors VFTHEADLSGVTGDNK alpha-1-antichymotrypsin 3 [Sus scrofa] CAC06756.1  

  TPVDPHALVPSNTDFAFSLYK PREDICTED: serpin A3-8, partial [Sus scrofa] XP_001928637.4  

  LDALHLPR PREDICTED: serpin A3-6 [Sus scrofa] XP_001928879.1  

  AGGTTVTQGVETTKPSK immunoglobulin lambda-chain, partial [Sus scrofa] AAA03572.1  

 
NMDGYLDAEELAELFR troponin C 731112A  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/9968807?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPU1N1NT016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/350587171?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=VPUJ1FCM013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/194038353?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=9&RID=VPYMBG68012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/164511?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=VPTF92JC016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/229450?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=VPTS0VT901S


Bijlage 

91 

 

    Patiënt Sibling 

Carbohydrate Metabolism       
  00010 Glycolysis / Gluconeogenesis 10 10 
  00020 Citrate cycle (TCA cycle) 3 3 
  00030 Pentose phosphate pathway 9 8 
  00040 Pentose and glucuronate interconversions 7 7 
  00051 Fructose and mannose metabolism 6 7 
  00052 Galactose metabolism 4 3 

  00500 Starch and sucrose metabolism 1 6 
  00520 Amino sugar and nucleotide sugar metabolism 4 4 
  00620 Pyruvate metabolism 7 8 
  00630 Glyoxylate and dicarboxylate metabolism 5 8 
  00640 Propanoate metabolism 5 7 
  00650 Butanoate metabolism 5 6 
  00562 Inositol phosphate metabolism 5 3 

Energy Metabolism       

  00190 Oxidative phosphorylation 1 1 
  00710 Carbon fixation in photosynthetic organisms 10 9 
  00720 Carbon fixation pathways in prokaryotes 7 11 
  00680 Methane metabolism 6 11 
  00910 Nitrogen metabolism 5 3 
  00920 Sulfur metabolism 0 1 

Lipid Metabolism       
  00061 Fatty acid biosynthesis 0 1 

  00071 Fatty acid metabolism 2 2 
  00072 Synthesis and degradation of ketone bodies 1 1 
  00561 Glycerolipid metabolism 4 3 
  00600 Sphingolipid metabolism 2 1 
  01040 Biosynthesis of unsaturated fatty acids 0 1 

Tabel S2: Gedetailleerd overzicht van het aantal genproducten per metabolische pathway in patiënten en siblings.  



Bijlage 

92 

 

Nucleotide Metabolism       
  00230 Purine metabolism 5 7 
  00240 Pyrimidine metabolism 5 4 

Amino Acid Metabolism       
  00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism 5 5 
  00260 Glycine, serine and threonine metabolism 5 5 
  00270 Cysteine and methionine metabolism 2 3 
  00280 Valine, leucine and isoleucine degradation 5 6 

  00290 Valine, leucine and isoleucine biosynthesis 2 2 
  00300 Lysine biosynthesis 3 3 
  00310 Lysine degradation 1 1 
  00330 Arginine and proline metabolism 3 4 
  00340 Histidine metabolism 2 2 
  00360 Phenylalanine metabolism 1 1 
  00380 Tryptophan metabolism 2 2 

Metabolism of other amino acids       

  00410 beta-Alanine metabolism 1 0 
  00400 Phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis 0 1 
  00430 Taurine and hypotaurine metabolism 3 4 
  00450 Selenocompound metabolism 1 1 
  00460 Cyanoamino acid metabolism 0 1 
  00480 Glutathione metabolism 2 1 

Glycan Biosynthesis and Metabolism       
  00531 Glycosaminoglycan degradation 1 1 

  00603 Glycosphingolipid biosynthesis - globo series 1 0 
  00550 Peptidoglycan biosynthesis  1 0 
  00511 Other glycan degradation 2 1 

Vervolg Tabel S2 
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Metabolism of cofactors and vitamins       
  00730 Thiamine metabolism 0 1 
  00750 Vitamin B6 metabolism  1 1 
  00760 Nicotinate and nicotinamide metabolism  1 3 
  00770 Pantothenate and CoA biosynthesis 2 2 
  00790 Folate biosynthesis  1 1 
  00670 One carbon pool by folate  3 5 
  00860 Porphyrin and chlorophyll metabolism  1 1 

metabolism of terpenoids and polyketides       
  00900 Terpenoid backbone biosynthesis 2 1 
  00281 Geraniol degradation 1 0 
  01051 Biosynthesis of ansamycins 1 1 
  00523 Polyketide sugar unit biosynthesis 0 1 

Biosynthesis of other secondary metabolites       
  00521 Streptomycin biosynthesis 2 3 

Xenobiotics Biodegragdation and Metabolism       

  00362 Benzoate degradation 3 4 
  00627 Aminobenzoate degradation 1 1 
  00364 Fluorobenzoate degradation 1 1 
  00361 Chlorocyclohexane and chlorobenzene degradation 1 1 
  00623 Toluene degradation 1 2 
  00633 Nitrotoluene degradation 1 1 
  00643 Styrene degradation 1 0 
  00983 Drug metabolism - other enzymes 0 1 

Vervolg Tabel S2 
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Genetic Information Processing       
  03020 RNA polymerase 1 0 
  03010 Ribosome 17 8 
  00970 Aminoacyl-tRNA biosynthesis 1 2 
  03018 RNA degradation 4 3 
  03030 DNA replication 1 0 
  03410 Base excision repair 1 0 
  03420 Nucleotide excision repair 1 0 

  03440 Homologous recombination 2 1 

Environmental Information Processing       
  02010 ABC transporters 13 11 
  03070 Bacterial secretion system 2 0 
  02060 Phosphotransferase system (PTS) 0 2 
  02020 Two-component system 4 8 

Cellular Processes       
  04146 Peroxisome 1 1 

  02030 Bacterial chemotaxis 3 5 
  02040 Flagellar assembly 1 2 

Organismal Systems       
  04910 Insulin signaling pathway 0 1 
  04973 Carbohydrate digestion and absorption 0 1 
  04210 Apoptosis 1 0 
  04727 GABAergic synapse 1 0 
  04626 Plant-pathogen interaction 2 2 

Vervolg Tabel S2 
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Human Diseases       
  05010 Alzheimer's disease 1 1 
  05016 Huntington's disease 1 1 
  04940 Type I diabetes mellitus 2 1 
  05132 Salmonella infection 1 1 
  05133 Pertussis 0 1 
  05134 Legionellosis 2 2 
  05152 Tuberculosis 2 3 

  05100 Bacterial invasion of epithelial cells 0 1 

Vervolg Tabel S2



 


