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SAMENVATTING

De regulatie van de enzymsynthese en uitscheiding van de
polygalacturonases van Clostridium therrnosaccharolyticurn (stain
Haren) is onderzocht.

Deze stain procluceert een methylesterase en twee hydrolases met
verschillende activiteitsoptima,respectievelijk bij pH 3 en pH 6.

Het organisme groeit op glucose, fructose, galactose, sucrose,
maltose, cellobiose, lactose, raffinose en sorbitol. Bij groei op
deze suikers en bij groei op glucose met galacturonaat of pectine
word geen hydrolyse activiteit waargenornen. Tijdens groei op
pectine word wel enzyrnactiviteit gevonden. De rnaximale opbrengst
van de enzymactiviteit voor het pH3 en het pH6 enzym is
respectievelijk 0,04 Units/mi en 0,08 units/ml.

Bij groei op pectine in batchculture lijkt de activiteits—
productie groeigebonden.

Tijdens groei bij pH 4 gaan de enzymniveau's gelijk lopen. Als
de pH van het medium constant op pH 6 word gehouden treedt dit
effect niet op.

In een pectine gelimiteerde continue culture, bij
verschillende dilutiesneiheden, blijken beide hydrolases een
verschillend optimum voor de enzymproductie te hebben. Voor het
pH3 enzym ligt het optimum tussen 0,07 fr-' en 0,1 h-1 met als
maximale opbrengst 0,076 U/mi. Voor het pH6 enzym ligt dit
optimum bij 0,2 h-t met als maxirnaie opbrengst 0,127 U/mi. Het
percentage celgebonden activiteit ligt tusen de 20% en 40% voor
dilutiesneiheden, varierend tussen 0,001 h' en 0,15 h1 . In
continue culture word het substraat tot di- en trimeer
afgebroken, rnonomeren worden niet gevonden.

De gemeten fermentatie producten zijn methanol, ethanol,
acetaat en butyraat.
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1. INLEIDING

Een verscheidenheid aan aerobe en anaerobe organismen
produceren enzymen die in staat zijn polysacchariden af te
breken. Koolhydraten die 3% tot 60% kunnen uitmaken van de vaste
stof van fruit, groentes, granen en verwante voedingsmiddelen
bestaan uit simpele suikers en polysacchariden zoals: cellulose,
heinicellulose, pectine en zetmeel.

Pectine vorint met hemicellulose bij hogere planten een
belangrijk bestandeel van de middenlamel en de prirnaire celwand
en zorgt zo voor de stevigheid van de plant. De afbraak van
pectine komt niet alleen voor bij de natuurlijke processen in de
plant zoals: groei, celstrekking, bladval en de rijping van fruit
maar ook bij bederf en rotting van vruchten en groentes.
Pectinolytische enzymen worden tevens geproduceerd door
bacteriën, fungi, gisten, insecten, nematoden en protozoa. Vooral
bacteriën en fungi zijn de belangrijkste veroorzakers van
groente— en fruitbederf.

De bestudering van pectine en pectinolytische enzymen is van
belang voor de industrie. Pectine word vooral in de
jarnproducerende industrie gebruikt vanwege zijn bindende
eigenschappen terwijl de pectinolytische enzymen gebruikt worden
in de voedselverwerkende industrie oxn de verbindende structuren
tussen de cellen af te breken (macereren) (11)

1.1 De industriële toepassing van pectine

Pectines zijn voor de jamproducerende industrieën een
essentiële grondstof door hun verinogen te geleren door toevoeging
van suiker, zuur of calcium, afhankelijk van het
methoxylpercentage.

TABLE 1
TYPES OF COMMP.C1AL PC11N

Substances
Type of
pectin

Methoxyl
content (%)

Galocturonic
as free acid

acid
(%)

required for
gelation

Low niehoxyl 5'0—65 60—65 Calcium ions
High me%hoxyl, •

slow set 8'75—l0'5 35—45 Acid, sugar
High methoxyl,

rapid set I 1'4—130 20—30 Acid, sugar

Verder worden pectines voor verschillende doeleinden gebruikt
in de farmaceutjsche industrie. Het werkt als een smeermiddel
tussen voedsel en de darmwand en bevorderdt de darmperistaltiek.
Hierom is het een standaard toevoeging aan babyvoedsel. Bovendien
heeft pectine detoxificerende eigenschappen en een rnogelijk nut
als medicijnendrager. Het verlaagt de toxiciteit van medicijnen
zonder het therapeutjsche effect te verminderen en het verlengt
activiteitsduur van de medicijnen (11)
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1.2 Pectinolytjsche enzyrnen in de industrie

Het gebruik van enzymen in de biotechnologie is veelzijdig. In
de voedselverwerkende industrien worden enzyinen gebruikt voor
verhoging van de kwaliteit, gebruik van bijproducten,
opbrengstverhoging van extractieprocessen, productstabjlisatie en
srnaakverbetering.

Voor de verwerking van groente en fruit worden meestal
pectinases en cellulases gebruikt cm de verbindende ceiwanden en
middenlarnellen te verwijderen. De pectinases worden voor het
grootste deel geproduceerd door schimmels, vooral door
verschillende Aspergjllus sp. (8, 19, 28, 29, 32).

Het gebruik van enzymen in de groente en fruitverwerkende
industrie heeft een aantal grote voordelen. Deze zijn:

1 verhoogde opbrengst van sap en vaste bestanddelen bij
fruitverwerking.

2 vermindering van de viscositeit van concentraten die
gebruikt worden voor babyvoedsel en als grondstof bij
de productie van nectardranken.

3 rnodificatie en verhoging van de oplosbaarhejd van pectine
voor de betere kiaring van vruchtensappen en wijnen
(11)

Verdere xnogelijke toepassingen zijn het toegankelijk maken van
hout voor conserverende stoffen en het roten van vias, hennep en
jute voor de textiel— en touwindustrie.

1.3 De benaming en de structuur van pectine

Er bestaat veel variatie tussen de complexe polysaccharjden
van pectines. Wegens de verwarring die ontstond door verschil in
benaming van deze pectines zijn ze door een cornmissie van de
American Society gedefinieerd (18)

Pectine—achtige stoffen: dit is een groepsbenarning voor
cornplexe collodiale koolhydraten die voorkomen in of
geproduceerd worden uit planten en een grote
hoeveelhejd gedehydrateerde galacturonzuureenheden
bevatten waarvan de carboxyigroepen gedeeltelijk
veresterd kunnen zijn met methyigroepen en geheel of
gedeeltelijk geneutraljseerd zijn door een of meer
basen.

Protopectine: dit is de benaining voor de in water onoplosbare
pectine—achtige substantie, die in planten voorkomt en
waaruit de andere pectine—achtige stoffen gevormd
worden.

Pectinaat: dit is de benarning voor pectines, waarvan een groot
deel van de carboxyigroepen veresterd is met
methyigroepen,
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Pectine: dit is de betiteling voor in water oplosbare pectaten
met een variërende methylesterconcentratj en mate van
neutralisering

Pectaat: dit is de betiteling voor pectine—achtige stoffen,
bestaande uit polygalacturonzuur vrij van methyl—
estergroepen,

Pectine—achtige polysaccharides bestaan uit een onvertakte
keten van alfa—l,4 verbonden galacturonzuureenheen. Behalve
galacturonzuur zijn de volgende suikers uit deze polymeren
geisoleerd: L—rhamnose, L—arabinose, D—galactose, D—xylose,
L—fructose (4, 5)

De carbonzuurgroepen kunnen veresterd worden met methanol. Bij
maximale verestering van 100% bestaat 16,32% van het polymeer uit
methoxylgroepen. De mate van verestering bepaald de capaciteit
voor gelvorming van het polysaccharjde. Naast het percentage
methoxyigroepen worden de geleringsejgenschappen ook beinvloed
door acylering van de hydroxyigroep op C2 of C3 (31)

1.4 Dc indeling en activitejt van pectinolytische enzymen

Pectinolytische enzymen kennen een grote verscheidenhejd in
hun actie— en werkingsmechanjsme en een brede verspreiding.

Om tot een eenduidige benaming te kornen zijn deze enzymen door
de Enzyme Commission on Nomenclature gerec1assificeer (10) (fig.
1; tabel 2).

De pectinolytjsche enzymen zijn in twee klassen verdeeld:
pectine esterases en depolymerisci-ende enzymen. Deze laatsten
zijn onderverdeeld op grond van:

1 substraatvoorkeur
2 activiteit door transeliminatie of hydrolyse
3 aangrijpingspurit op het substraat, at random (endo) of

terininaal (exo)

A Esterase

subs traat : pectine

Pectine esterase (PMGE of PE)
demethyleert pectine tot pectaat, de de—esterfjcatie
verloopt lineair langs het substraat.

B Depolymerases

substraat :pectine

1.1 Polymethylgalacturons (PMG)
a Endo PMG; hydrolyseert pectine at random.

Dit enzyrn is nog niet aangetoond in
organ ismen.

b Exo PMG; hydrolyseert pectine vanaf een ulteinde.

7
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Fig, Mode of action of peclinascs. Abbrevtanons PMGL. polyrnethylgalaciu,onate lyase (pectin lyase); PMG. poly.melhy)galacturonase (pectin hydrolase): YE, pectineslerase: PGL, polygalacturonate lyase (pec-tate or pectic acid (yase);

PG. polygalaciuronase.

TABLE 2
C1.SSSJC,STtOri OF t'Ecrssot.'rnc CNZYNF.S

Est erase

Pec-tinesterase, PMGE, EC 3.1.1.11, de-esterifles pectin to pectic acid by
removal of methoay} rcsidue.

(S.n.Y: Pectin pectyl-hydrolase.
(R.n.): Polymethylgalacturonate esterase.

Depolymerases

I Acting on pectin
1.1 Polymethylgalacturonase (PMO)

(a) Endo-PMG hydrolyses pectin in a random fashion.
(Sn.): Poly(methoxylgalactosiduronaiej g(ycanohydrcilase.
(Rn.): Endopolymethylgalacturonase.

(b) Esto-PMG hydrolyses pectin in a sequential fashion.
(Sn.): Polylmethoxy}galactosiduronate) enohydrolase.
(Rn.): Exopolymethylgalacturonase.

1.2 Polymethylgalaciuronate )yase (PMGL)

(a) Endo-PMGL, EC 4.2.2.10, causes random cleavage in pectin by a
transelirnination process.

(Sn.): Poly(methoxylga(actosiduronaie) endolyase.
(Rn.): Endopolymeihylga)acsuronate lyase (endopectin lyase).

(b) ExO-PMGL causes sequential cleavage in pectin by a tritnselimination
process.

(S.n.): Poly(methoxylgalactoxiduronate) exolyase.
(Rn.): Exopolymethylgalacturonate lyase (exopectin lyase).

2 Acting on pectic acid (polygalacruronic acid)
2.1 Polygalaciuronase (P0)

(a) Endo-PO, EC 3.2.L 15, hydrolyses pectic acid in a random fashion.
(Sn.): Poly( l,4-a-o.galactosiduronaie( glycanohydrolase.
(Rn.): Endopolygalacturonase.

(b) Eno-PG-1, EC 3.2.1.67, hydrolyses pectic acid releasing n-galacturo-
nate, i.e. hydrolyses successive bonds.

(Sn,): Poly( I ,4.a..galactosjduronate) galacturonohydrolase.
(Rn.): Euopolygalacturonase.

(c) Exo-PG-2, EC 3.2.1.82, hydrolyses pectic acid from non-reducing end
releasing digalacturonate, i.e. hydrolyses alternate bonds.

(Sn.): Poly( I ,4-a-D-galactosiduronate) digalacturonohydrolase.
(R.n.): Exopolydigalacturonase,

2.2 Polygalacluronate lyase (POL)

(a) Endo-PGL, EC 4.2.2.2, causes random cleavage in pectic acid by a
transelimination process.

(Sn.): PoIy( I ,4-a..o-galactouidurojsate) endolyase.
(Rn.): Endopolygalacturonate lyase (endopcctate lyase).

If') Eno-POL EC 4.2.2.9, causes sequential cleavage in pectic acid by a
transelirnination process.

(Sn.): Poly( I .4'ra-ct-ga(actosiduronatc) enolyasc.
lR.n.): Exopolygalacturonate lyase (eaopeclate lyase).

3 Acting ott ohgtt-o. galacto.sir(urvnatra
3.1 Oligog:tlacturonas (00)

00 hydrolyses olipo- ta-galactosiduronxte.
(Sn.): Oligo-o-gitlactosidurona)e hydrolase.
(Rn.): Oligogalacturonase.

3.7 Oligogalacturonate lyase (OGL)

OGL. EC 4.2.2.6. causes clcavage of oligo-o-galactosiduronate by a trans-
elit-nin:t)ion process.

lS.tij: O)igo-rs-galactosidtirona)e lyase.
(R.,t.): Oligogalxciuronatc lyasc.

Sn.) systematic name.
(Rn.) rccommcntlcd narnc.
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1.2 Po1ythy1ga1acturonaat lyase (PMGL)

a Endo PMGL; splitst pectine at random door
transeliminatie.
Het zijn de enige bekende enzyrnen die pectine
direct kunnen afbreken, op een paar
bacteriêle PMGL's na zijn ze alien afkomstig
van schimmels. I-let beste substraat is hoog
veresterd pectine, maar bij veranderde pH kan
hot optimum percentage van verestering
daien.De activiteit neemt snel af bij
afnemende ketenlengte. Het kieinste
afbreekbare substraat is een tetramethyl—
tetragaiacturonaat door een PMGL van
Aspergillus fonsecaeus en een triinethyi—
trigalacturonaat door het PMGLI van A. niger.

b Exo PMGL; veroorzaakt sequentiëie splitsing in
pectine door transeliminatie.

substraat: pectaat (polygalacturonzuur)

2.1 Polygalacturonase (PG)

a Endo PG; hydrolyseert pectaat at random.
Dit type enzym wordt geproduceerd door
schimmeis, bacteriën, sommige gisten en
hogere planten. Ze zijn specifiek voor
pectaat, de sneiheid en mate van hydrolyse
neemt af met toenernende methylering omdat
vrije carboxyigroepen nodig zijn voor de
activiteit. Do activiteit neemt ook af bij
kortere ketenlengtes. In het algemeen zijn de
eindproducten mono—, di— en trigalac—
turona ten.

b Exo PG 1; breekt pectaat af door hydrolyse van de
alfa—1,4 verbinding tussen de monomere
eenheden met als eindproduct
D—gaiacturonzuur.

c Exo PG 2; breekt pectaat af door hydrolyse van do
aifa—1,4 verbinding tussen de dimere eenheden
met als eindproduct digaiacturonaat.
Exo PG's worden geproduceerd door schimmeis
en sommige bacteriën. De door schimmels
geproduceerde exo PG's breken pectaat af tot
hoofdzakelijk galacturonzuur. Hot belang—
rijkste eindproduct van de exo PG's van
Erwinia aroidea en van eon Pseudomonas sp. is
digalacturonaat.

2.2 Polygaiacturonaat lyase (PGL)

a Endo PGL; veroorzaakt wiliekeurige splitsing in

9



pectaat door transeliminatie.
Endo PGL's worden door schirnmels en
verschillende bacterin gevormd. Ze
verschillen van polygalacturonases niet
alleen door hun splitsingswijze maar ook door
hun hoge pH optimum en hun complete
afhankelijkheid van calciumionen en in enkele
gevallen van cobalt of magnesium. De activi—
teit vermindert met afnemende ketenlengte. De
meeste endo PGL's zijn in staat om verzadigde
en onverzadigde trimeren af te breken.

b Exo PGL; veroorzaakt een lineaire splitsing van
pectaat door transeliminatie.
Exo PGL's hebben een grote voorkeur voor de
afbraak van pectaat. Ze splitsen onverzadigde
oligomeren van galacturonzuur af van het
reducerende uiteinde van de keten. De
kleinste afbreekbare oligo is een trimeer. Dc
affiniteit voor polygalacturonzuur en oligo—
galacturonzuur is ongeveer even groot.

substraat: Oligo—D—galacturonzuur

3.1 Oligogalacturonase (OG)
hydrolyseert oligo's van galacturonzuur.
Deze celgebonden enzyrnen hebben een voorkeur
voor korte oligo's en breken het substraat af
van het niet reducerende ketenuiteinde. Twee
types oligogalacturonases zijn geidenti—
ficeerd. Beide zijn afkomstig uit Bacillus

Ben splitst slechts de onverzadigde
monomeer af, de andere breekt oligo-
galacturonaten af tot monomeer.

3.2 Oligogalacturonaat lyase (OGL)
splitst oligo's van galacturonzuur door
transeliminatie.
Deze celgebonden enzyrnen hebben cen voorkeur
voor korte oligo's en breken het substraat af
aan van het reducerende uiteinde.
Onverzadigde oligogalacturonaten worden

afgebroken tot onverzadigde monomeren.
Verzadigde oligogalacturonaten tot
onverzadigde monomeren en een enkel D—
galacturonzuur. Deze enzymen worden gepro—
duceerd door een aantal microorganismen:
Erwinia carotovora, B. aroideae en

Pseudoinonas sp.

1.5.1 Regulatie van de enzymsynthese en uitscheiding

Hoewel de optimale omstandigheden voor de enzymsynthese en de
uitscheiding voor elk organisme en elk enzym kunnen verschillen,
zijn er toch een aantal factoren die door hun invloed op de
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enzyrnopbrengSt belangrijk zijn, zoals het substraat, de

substraatconCefltratie, do pH van het medium, de grooiternperatUUr

en do zuurstofconcentratie.
In bet kort worden flu eerst een aantal factoren besproken die

de productie van pectinolytische en saccharolytische enzymen van

verschillende micro—organismefl reguleren of beinvloedon. Hierna

worden de pectine afbrekende enzymen van C1ostridi
therrnosulfurigefles en C. thermosaccharpytiCUrfl besproken.

Orndat over de regulatie van de enzymsynthese en uitscheiding

van pectinolytische enzyrnen in thermofiele anaoroben zoals

sommige C1ostridiap. nog weinig bekend is wordt, als eon

gelijkwaardig mechanisme, do regulatie van do productie van

saccharolytisCho onzymen door deze organismon als voorbeeld

gebruikt.

i.5.2Inductic_ye enzyrnsynthese

Enzymen kunnen constitutief of inductief geproduceerd worden

on zijn in beide gevallen rnoestal gevoelig voor kataboliet-
repressie. Inductie treedt op bij groei in aanwezigheid van hot

substraat of de door enzymwerking goproduceerde afbraakproducten.

Dc inducerende working gact uit van de katabolieten van de

afbraakproduc ten.
Constitutieve productie van eon oxtracellulair enzyrn heeft als

voordeel dat or geen voorafgaande binnenkomst van een inducer—

molecuul noodzakeiijk is, wat voordelig kan z±jn als het

substraat eon polymoer is wat slecht oplost of de cel niet kan

binnendringen.
Do constitutieve productie van ondopolygalacturonaat lyaso

komt voor bij verschillendo stamrnon van Bacillus subtilis,

Aerornonas ligfaciens, Pseudomonas Erwiniap en sominige
stammen van Xanthomonas cpestris. Behalve bij Bacillus subtilis
is de enzymsynthese bi.j alle organisinen gevoelig voor kataboliet-
repressie (13, 16, 22, 26, 35, 42)

Inductie van pectinolytische enzymen kornt voor bij een aantal
Clostridium sp., bij Erwinia on bij Pseudornonas liguefaciens.

Allo bekende pectinolytische enzyrnen kornen voor in stammen van
Erwinia. Do synthose van poctaat lyaso bij Erwinia crysantherni en

E. carotovora wordt goinducoerd bij groei in aanwezigheid van
polygalacturonant en digalacturonaat en voor E. chrysantherni stam

B374 tevens bij groei op galacturonzuur. Do inductio van pectaat

lyase bij dezo stamrnen wordt niet direct door do oindproducten

van de enzymactiviteit gereguleerd maar door do katabole

afbraakproductefl (23, 27, 33, 40)

In anthemi stam 630 zijn concentraties van ongeveor

één micromolair van de disaccharides voldoende om de pectaat
lyase synthese te induceron. Zeer lage waardon voor hot basalo

niveau van pectaat lyase zijn dus voldoende om het auto—

katalytische proces van productinductie to initiëren (9)

Katabole repressie van do enzymsynthese treedt op bij groei

van E. chrysantherni en E. carotovora in do aanwezigheid van
glucose (33)

Do rnethyleringsgraad van hot substraat heeft ook invlood op de
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enzymsynthese. Een stain van E. carotovora produceert alleen een
induceerbaar pectine lyase bij groei op pectine met een hoog
methylesterpercentage. Andere starnrnen van E. carotovora
produceren polygalacturonases die alleen worden gesynthetiseerd
bij groei op pectine met een laag methyleringspercentage (1)

Behalve het substraat kan ook de pH van het medium invloed
uitoefenen op de regulatie. Dc pectinolytische enzyrnen van de

schiminel Fusariurn roseum varieren met veranderingen in het

substraat en de pH. Bij pH 3,5 tijdens groci op pectine worden
endopolygalacturonase en pectine esterase gevorind, rnaar fiat
tijdens groei op polygalacturonzuur bij deze pH. Tijdens groei op
pectine bij pH 6,5 worden andere enzyrnen gevormd namelijk, een
endopolyrnethylgalactUroflase en een endopolygalacturonaat lyase.
Bij groei op polygalacturonaat worden ook deze enzymen niet
gesynthetiseerd (30)

F. solani produceert een polygalacturonase waarvan de

concentratie afneernt als de pH van het medium stijgt van pH 4
naar pH 6. F. oxysporum synthetiseert enzyrnen die varieren in
soort en hoeveelheid bij groei op pectine of polygalacturonzuur
(6, 17).

Dc controlernechanisrnen voor de synthese van saccharolytische
enzymen zijn net als voor de pectinolytische enzyrnen uiteenlopend
en afhankelijk van het organisine. Ook hier zijn een aantal
algernene factoren die de enzyrnproductie en uitscheiding
beinvloeden. In het algeineen kan de synthese constitutief of
inductief zijn en wordt meestal beinvloed door kataboliet—
repressie.

Dc synthese van arnylases in Clostridium therrnohydrosulfuricum
en C. thermosulfurigenes is inductief en gevoelig voor
katabolietrepressie. Dc arnylases glycoamylase, pullulanase en
alfa- of beta—amylase worden alleen geproduceerd bij groei op
maltose, een reducerend horno—disaccharide, en bij groei op

koolhydraten die maltose eenheden bevatten. Bij beide starnrnen
word de synthese geremd onder invloed van glucose en bij

Clostridium therrnohydrosulfuricum, tevens in mindere mate door
xylose (14, 15, 25)

1.5.3 Verhoging van de enzymproductie

De door ancerobe thermofielen geproduceerde saccharolytische
enzymen worden in batchculture vaak niet effectief uitgescheiden
maar blijven grotendeels celgebonden.

Tijdens groei in continue culture onder zetmeel limitatie
blijkt voor een aantal verschillende therrnofiele anacroben

Clostridiurn sp. stain EM1
Clostridiurn therrnohydrosulfuricum stain DSM 567
Clostridium therrnosaccharolyticum
Therinoanaerobacter ethanolicus
Therrnoanaerobacter finni
Therinobacteroldes acetoethylicus

dat de saccharolytische enzyrnen, behalve glycoamylase,
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overgeproduceerd warden en dat 7096 tot 9896 van de enzymen
extracellulair zijn.

Do opbrengst aan extracellulaire enzyinen blijkt te warden
beinvloed door de verdunningssnelheid, do pH van het medium en de
toegevoerde zetmeel concentratie (Fig. 2, 3 en 4).

III. 3, The elTeci nip11 (5.1—
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eddian, lhermo'd,osnlftr,knnn
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lotion ruin oi 0.013/h and 60C.
Under these conditions she che.
mount ma, ntarch.Omitnd. .
Total rnzyn,e activity; ( ) ease..

______________________________

cellular enzyme activity; (A) cell.
bound enzyme Iclivky: (.1 nyu.
cal densIty at $00 em

Ft.3. flue lnflucnc ol dilution
rote (0.0l—0.19/h) on enaysne
loranatlon and cocrnsion. Enpori.
mccl, roes. sun as p116.5 and
60'C. The starch concentration
In the loflowlo; medium was
0.3% (u/n), Under 5hoKcondl.
uloni the chemo,s,s roa, starch.
limited. Symbols as in Eij. I

0 ova zoo Pa non so -

fl.S. COcci or dilution sate 00 16, synllorsis oi pvvtln lyato Inn
pvctin.tintited chomontat. Steady stain biornnss con000trution
(.—.l. steady Starr rpvviflc activity of th lys,o (o—o)

'a

I' •
'a

.4 :

ti 3

I
a

as 5.1 5I l.a v.a ii — u.s as n.e n,.

I

I

5O.re lOt

F11. 4. Alteration oh' enzyme and product formation at dictet.
tnt starch Concnntratioo, (0.13—2.0%. w/vl. The cherveotat
was run at a dilution rote of 0.03/b and at pt-I 0.5 and 60C.
Symbol, as in Ei. I. Othce symbols: (U) ethanol: i. I acetatn;
(Q) acute; (0—01 starch concentration 1%): (0—.— 0) r.
ducing oupru 1%)

Do enzymproductje vertoont in alle gevallen een optimum
respectievelijk bij een lage dilutiesneiheid, een ongeveer
neutrale pH en een lage zetmeelconcentratie. Bij verandering van
de zetmeelconcentratje veranderen oak de concentraties van de
fermentatieproducten (2, 3, 20)

In een gelijk experiment met E. carotovora in eon pectine
gelimiteerde chemostaat vertoont de pectine lyase productie onder
invloed van de verdunningssnelheid eveneens een optimum bij eon
lage dilutiesnelhejd (Fig.. 5)
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1.6 De afbraak van_pctine door Clostridium thermosu]ges

Er is voor zover bekend slechts een keer gerapporteerd over
een therrnofiel anaeroob organisme, dat therrnostabjele pectino—
lytische enzyrnen produceert. Deze stam van C. therrnosulfurjgenes
produceert een pectine methylesterase en een polygalacturonase
bij groel op pectine en polygalacturonzuur maar niet bij groei op
glucose. De activiteit van het polygalacturonase is hoger in de
stationaire fase ten opzichte van de exponentiële fase. Voor het
esterase blijkt dit omgekeerd te zijn. Het percentage extra—
cellulair enzym is hoger voor het polygalacturonase dan voor het
pectine esterase (tabel 3)

Table 3

Distribution o( pectinolytic enzymes in Clo,rjdjum the,.
moiulfuro genes

Ac.ay Cul
lure

Location o(
enzyme
activity
(U/mi
at 60C)
culture

Cell
Supension

sUpcrflatant

(I) Pectin methykstcrase
Exponential phase 038 0.22 0.17
Stationary phase 0.11 0.04 0.04

(Ii) Polygalaciuronaic hydrolase
Exponential phase 0.10 0.08 0.03
Stationary phase 0.15 0.13 0.04

Aihoewel beide enzyrnen een verschil in ternperatuur— en
activiteitoptirnum vertonen, blijkt ult biochemische proeven en
het felt dat beide enzymen gesynthetiseerd worden bij groel op
polygalacturonzuur waar het esterase niet nodig is, dat beide
enzyrnen waarschijnlijk een complex vormen. (37)

Een dergelijk enzyrncornplex van een exopolygalacturonaat lyase
en een pectine esterase is ook aangetoond voor de rnesofiele Cl.
multifermentans (24, 36)

1.7 De afbraak van pectin door Clostridium thermosaccharolyticurn

Een snelgroeiende stam van Clostridium therrnosaccharolyticurn
geisoleerd uit het sediment van een tropische vijver bleek in
staat om pectine af te breken. Deze stam (stam Haren) is gekarak—
teriseerd als een C. thermosaccharolyticum op grond van; het
substraatspectrum, het temperatuuroptjmum, het pH—optimum, het GC
gehalte van het DNA en de ultrastructuur van de ceiwand (34)

Clostridiurn therrnosaccharolyticum (stam Haren) is in staat om
op verschillend substraten te groeien, maar alleen bij groei op
pectine, pectaat en di— tn— of tetrameren van pectaat wordt
hydrolase activiteit gevonden. Het organisme is niet in staat om
op het monomeer te groelen (34)

Dit organisme zet pectine om tot pectaat met een pectine
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esterase. Twee hydrolases, een zuur— en een neutraal hydrolase
met werkingsoptima bij pH 3 en pH 6 respectievelijk, breken het
pectaat verder af tot di— en trimeren. Het monomeer wordt door
doze extracellulaire enzymen niet gevormd.

Hot hydrolase met een werkingsoptirnum bij pH 3 heeft een endo—
polygalacturonase activiteit, hot hydrolase met eon werkings—
optimum bij pH 6 vertoont een exo—polygalacturonase activiteit
(R. Veitman, mondelinge cominunicatie.)

Dc fermentatieproducten hij groei op pectine zijn methanol,
ethanol, acetaat, butyraat. Verder wordt ook waterstof en
kooldioxide gevorrnd (34)

Do maximale groeisnelheid bij groei op glucose is 0,63 h-1
(33) en 0,46 h-1 bij groci op pectine.

1.8 Doelstellinq

Do doelstelling van dit onderwerp is om meer inzicht te
verkrijgen in de regulatie van de enzymproductie van de
hydrolases van Clostridium therniosaccharolyticum (stain Haren) . Er
is gekeken naar de mogelijkheid van inductie van de enzyrnsynthese
door andere substraten dan pectine of do afbraakproducten
hiervan. Verder is hot verloop van de activiteitsnjveau's van
beide hydrolases onderzocht bij groei in batch onder ver—
schillende omstandigheden. Tevens is gekeken naar de invloed van
de dilutiesneiheid op do enzyxnproductie en de localisatie van de
enzymen.
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2. MATERIAAL & METHODEN

2.1 Media

Alle gebruikte chernicalien waren analytisch zuiver en
afkornstig van de firma Merck.

Het gistextract was afkornstig van de firma BBL.
Pectine, polygalacturonzuur en galacturonaat zijn betrokken

van de Sigma Chemical Compagny. De pectine is geisoleerd uit
citrusvruchten en had een galacturonzuurpercentage van 89% en een
methoxylpercentage van 10%.

Clostridium therrnosaccharolyticum is gekweekt in een
gemodificeerd LPBB medium (41)

Het basale medium bevat per liter:

0,9 gram NH4C1
0,9 gram NaC1
0,2 gram MgC1
0,75 gram KH2PO4
1,5 gram K2HPO4
0,001 gram CaC1+2 H20
0,05 gram gist
1,0 ml Sl 9 (39)
1,0 ml Wo+Se oplossing

(beide 10 mM)
0,03 ml 10% FeSO4 oplossing
0,5 ml 0.1% rezasurine

oplossing
1,0 ml Vitamineoplossing

(38)
10,0 ml 10% Na2S

Bij groei op pectine bevat het medium 5 gram pectine per
liter, omgerekend zijn dit 20 mM galacturonzuurequivalenteri.
Pectine wordt opgelost door aan een bodem demiwater de gewenste
hoeveelheid pectine toe te voegen en dit aan te vullen tot het
eindvolume. De pectinesuspensie wordt, na even geschud te zijn om
het pectine te suspenderen, gesteriliseerd.

Pectineplaten bevatten 1.5% agar; 0.1 % gist en 20 gram
pectine per liter, de rest van het medium is niet veranderd.

2.2 Kweken

Clostridium thermosaccharolyticum werd anaeroob, onder een
stikstofatmosfeer, gekweekt bij 58°C. Tijdens groei in een
continue culture is er constant eon stikstofflow over de culture
geweest, alle bepalingen zijn gedaan terwiji de culture zich in
een steady state beyond, na minimaal 5 volumewisselingen.
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C. thermosaccharoiyjcum biijft op piaat bij 58°C ongeveer
drie weken levensvatbaar. Als een kolonie near een hungatebuis
met 5 ml pectinemedjum als voorkweek wordt overgebracht beginnen
de ceilen binnen 24 uur te groeien. Het is noodzakeiijk om de
culture tijdens groei bij 58°C tweemaal daags over te enten in
serumfiessen van 30 ml en bij groei op 37°C siechts eens in do
twee tot drie dagen, maar doze colic-n zijn niet geschikt voor
experirnenten. Ais do c-ellen fiat binnen 10 uur nadat het
substraat verbruikt is, overgent worden zijn ze niet meer
levensvatbaar. Ze geven echter nog wel het normale beeld van
viable cc-lien onder eon fase—contrast rnicroscoop.

Bij groeiexperjrnenten is het van belang om na monstertrekking
de onderdruk op to heffen door toevoeging van stikstofgas om
infecties en beinvloeding door zuurstof uit door onderdruk
aangezogen niet steriele iucht to voorkomen.

In continue culture is om een constante medium samenste-iling
mogeiijk to maken, een gescheiden substraataanvoer gebruikt. Dit
voorkomt dat er een neerslagvan FeS in het medium vat ontstaat.

Voor do pectine oplossing is een vat van 10 liter gebruikt. In
de oplossing zat: resazurine, NH4C1, Ned, MgC1, CaC1 + 2 HzO en
l6 pc-c-tine. Na flushen met Nz gas gedurende 60 minuten is c-en
dubbele hoeveelheid NazS toegevoegd.

Een 20 liter mediumvat bevatte: K2HPO4 , KI-12P04 , Si 9, do
wolfraam en selenium oplossingen, resazurine, de gist en een
dubbeie hoeveelhoid hoeveeihojd ijzersulfaat en vitamines.

De gebruikte fermentor was afkornstig van de firma New
Brunswich Scientific, Bio Flo model C 30. Dc- fermentorpot had c-en
overloop volume van 440 ml. Dc culture werd geroerd met 180 rpm.

Do gebruikte pH electrode was afkomstig van do firma SCHOTT
GERATE typenummer H-61.

2.3 Bepaling van de pgaiacturonase—actjvjtc-j

Om de activiteit van de enzymen te bepalen werd de vorming van
reducerende suikers uit poiygalacturonzuur gemeten. Hot
enzyrnmonster werd geincubeerd met polygalacturonzuur en c-en
buffer met c-en pH 3 of pH 6, afhankeiijk van hot to meten enzyrn,
in een waterbed van 58°C. Do activiteitsbepalingen zijn
uitgevoerd. met de complete culture, hot supernatant en de
ceifractie van de culture. Dc celfractie en het supornatant zijn
gescheiden door centrifugatie (15 minuten bij 6000 x g) . De
celfractie is twee keer goconcentreerd om eon voldoende hoog
activiteitsnjvoau te verkrijgen. Uit het incubatiemengsel werden
in een tijdreeks afhankolijk van de enzymconcentratie monsters
getrokken. De reactie word stopgezet door hot monster in een
NaCO3 oplossing te brengen. Dezo oplossing kan bewaard worden
door invriezen of bij 0°C op ijs. Ais ijklijn werd een
verdunningsreeks van eon galacturonzuuroplosging gebruikt met
conceritratjes van 0 mM tot 2.5 mM. De concentratie van suikers
uitgezet tegen de tijd geeft c-en rechte, waaruit de toename van
reducorende suikers is te berekenen met de formule:
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x verdunning
tijd (minuten)

Dit geeft do activiteit in Units/mi. Eén Unit is één micromol
gevormde reducerende suikers per minuut.

Incubatiemengsel: 0,5 ml polygalacturonzuuropiossing
1,5 ml buffer, Mcllvaine pH3 of pH6
0,5 ml enzymmonster

Stopmengsel: 0,1 ml monster
1,0 ml natriumcarbonaatoplossing

Oplossingen; polygalacturonzuuroplossing;
1 polygalacturonzuur in derniwater, op pH6
gebracht met een verdunde natronloogoplossing

Mcllvainebuffer; dit is een citraat—fosfaat
buffer met een pH bereik van 2,2 tot 8,0.
Componenten: 0,1 mM citraat

0,2 N NaPO4+2 H20
natriumcarbonaatoplossing; 26,5 gr Na2SO4 in een

liter demiwater

2.4 Bepaling van do reducerende suikers met de neocuproine
methode

Aan het monster met carboneat word het kieurreagens
toegevoegd. Na menging wordt de oplossing exact tien mainuten bij
65°C geincubeerd, no vijf minuten koelen in ijswater kan de
extinctie bij 436 nm worden bepaald. Dc incuhatietijd van tien
minuten is uiterst belangrijk, daarom is het nuttig om waar
mogelijk alle monsters met de ijklijn in een keer te incuberen.
Ret koelen in ijswater moot minstens vijf minuten duren, omdat
bij een te korte koeitijd het renctiemengsel nog verder kan
reageren.

Incubatienengsel: 0,1 ml monster
1,0 ml carbonaatoplossing
0,4 ml kleurreagens

Oplossingen: kleurreagens 400 mg neocuproine
200 mg CuSO4+5 H20
opgelost in eon liter demiwater

2.5 Bepaling van de uronoatconcentratie

Om do hoeveelheid substraat te meten is do uronaatconcentratie
bepaald met de tetraboreatmethode (7)
Als ijklijn is een verdunningsreeks van een
galacturonzuuroplossing gebruikt van 0 mM tot 0,5 mM.
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2.6 Bepaling van alcoholen en vetzuren

Dc alcoholen en vetzuren zijn geanalyseerd met behuip van gas—
vloeistof chromatografie ,zoals beschreven door Heijthuijsen en
Hansen (12) . Dc bepaling van methanol en ethanol is uitgevoerd
met een gaschromatograaf; Packard model 427 met als kolom—
materiaal Porapack Q. Do bepaling van do vluchtige en niet
vluchtige vetzuren is uigevoerd met een gaschromatograaf; Packard
model 437 met als kolommateriaal 109 SP—1000/1H3Po4 op do
drager; Chromosorb W AW(100-200 mesh)

2.7 Bepaling van de groei—opbrengst

Dc groei—opbrengst is bepaald door de hoeveelheid organisch
koolstof te meten, die aanwc-zig was in gewassen cellen. Hiervoor
is gebruik gemaakt van eon Beckman model 915 A total organic
carbon analyser. De cohen z±jn uit de culture geisoleerd door
centrifugatie (10 minuten, 10000 x g) en gewassen met een natrium
fosfoatbuffer (100 mM, pH 4)

2.8 Dunne laag chromatografie

Do productvorming door do enzymactiviteit is vervolgd met
behuip van dunne laag chromatografie. (21)

Van elk monster is 20 microliter opgebracht, als referentie is
2 microliter van een oplossing gebruikt die oligo's van
galacturonzuur bevat vanaf het monoineer tot en met het octameer.

Dunne laag platen: (Merck) kiezelgel 60 0,2 mm dik op
DC aluminiurnfohje

loopmiddel: butanol:mierezuur:water in de verhouding
2:3:1 (v/v)

reagens: 0,5 gr vanille in 100 ml 96% ethanol
en 3 ml geconcentreerd zwavelzuur

Ret loopmiddel rnoet elke keer vers gemaakt worden. Ret reagens
is bij 4°C ongeveer een week houdbaar.
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3. RESULTATEN

3. llnductie
subs traten

Omdat beide polygaicturonases gesynthetiseerd en uitgescheiden
worden tijdens groei in batch op pectine, pectaat en de di—, tn—
en tetrameren van pectaat, is tevens hat effect van mono—, di— en
trisacchaniden en van glucose met lage concentraties galacturon—
zuur of pectine op de enzymproductie onderzocht (tabel 4)

De suikerconcentratie was aan hat begin van hat experiment 20
mM. Dc media zijn bij de eerste reeks proeven beënt uit een
pectineculture, bij de tweede reeks is een glucoseculture
gebruikt.

Tabel 4. substraten qebruikt voor inductie van
polygalacturonases.

glucose glucose + 1 mM galacturonzuur
fructose glucose + 5 mM galacturonzuur
galactose glucose + 1 mM pectine
sucrose
maltose
cellobiose
lactose
raffinose
sorb tol

Hoewel C. thermosaccharolyticum op elk gebruikt substraat
groeide, is in geen enkele van de cultures aantoonbare enzym-
activiteit gevonden. Ook als bij groei op glucose galacturonzuur
of pectine werden toegevoegd was er geen enzymactiviteit
meetbear.

3.2 Hat verloqpyan de totale activiteitjjgpei op pectine

Bij dit groeiexperiment is gebruik gemaakt van 200 ml
standaard pectine medium de culture is beënt met 10 ml uit een
kweek groeiend op pectine. Dc enzymactiviteit.aanwezig in de
culture is in de tijd gevolgd (Fig. 6)

20



Beide enzymen waren direct in
medium aanwezig. Dc enzymactivitejt
exponentiële fase van de groei.
hogere activiteit dan hat pH3 enzym.
geen extra enzyrri geproduceerd.
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3.3 Inductie door partied afgebroken substraat

Dc afbraakproducten van pectine zijn in staat om enzyrrivormning
te induceren. Hat supernatant van can nog niet uitgegroeide
culture zal een hoger percentage van deze oligomeren bevatten dan
cen medium wat net bent is. Hierdoor kan de enzymvorming bein—
vloed worden.

Er is partieel afgebroken substraat toegevoegd aan vers medium
(1:3, v/v) en de activiteit aanwezig in de culture is in de tijd
gevolgd. Het supernatant was afkomstig van een culture met OD van
0,327 (Fig. 7).
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De activiteitscurves verschilden niet met die gevonden bij
groel op een normaal substraat. De enzymproductie steeg sterk na
hat begin van de exponenti1e fase van de groei en het pH6 enzym
haalde can hogere activiteitswaarde dan het pH3 enzym.

3.4 Hat verloop van de activiteit tijdens groei op pectine bij
een constante pH van het medium

Dc invloed van can constante pH van het medium op de enzym-
synthese en de uitscheiding is onderzocht bij pH 4 (Fig. 8) en pH
6 (Fig. 9 en 10) . Voor beide cultures is steeds het staridaard
pectine medium gebruikt. Dc pH van het medium voor groei bij pH 4
verliep in 120 nilnuten van pH 4,9 tot de eindpH 4,0. De pH van
het medium voor groei bij pH 6 is constant op pH 6 gehouden.

3.4.1 Hat activiteitsverloop bij pH 4

0.60

Er was een duidelijk verschil in activiteitsverloop vergeleken
met groei in een niet gereguleerd medium, waar de pH minder snel
zijn laagste waarde bereikt. De beide activiteitslijnen liepen
bijna direct parallel en stegen evenredig. Ook hier nam de
enzymactiviteit sterk toe na het begin van de logaritinische fase
van de groei.
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3.4.2 Het activiteitsverloop bij pH 6
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Het verloop van de activiteit verschilde niet wezenlijk van
een niet op pH 6 gereguleerde batch. Do activiteit steeg sterk
tijdens de logaritrnische fase van do groel en het pH6 enzyxn
haalde een hogere activiteit dan het pH3 enzym.
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Het percentage celgebonden enzymactiviteit was bijna 20% tot
aan het einde van de exponentiële fase, waar hot percentage
celgebonden activiteit voor korte tijd steeg tot ongeveer 40 %
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3.4.3 De productvojpg door enzyrnactiviteit

Bij dit experiment is ook de productvorming in de culture,
door de enzyraactiviteit van de pectinolytische hydrolases, in de
tijd gevolgd met behulp van dunne laag chromatografie (fig. 11)

Dc monsters zijn opgebracht zoals aangegeven in tabel 5.

Tabel 5. opbrengschema van d.c
productvorming gevolgd in de
tijd.

baan tijd
(minuten)

1 0

2 60
3 120
4 180
5 210
6 270
7 300
8 330
9 360
R referentie

tetrameer

pentayneer

hexaneer

heptameer

octameer

baan tijd
(rninu ten)

10 390
:ii 420
12 450
13 480
14 510
15 540
16 570
17 600
18 1450

Fig. 11 Het dunne laag chromatogran van de enzymproducten
tijdenB groei op pectine bij pH 6.

Direct na benting op waren nog geen producten aantoonbaar
(baan 1) . Hierna werd dimeer gevonden in afnemende concentraties
(banen 2,3,4 en 5). Tot baan 12 waren geen afbraakproducten meer
zichtbaar op het chromatograrn. Op banen 12 en 13 zijn strepen
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zichtbaar respectievelijk tot oligogrootte tn— en diineer. Tot
het einde van de groei waren in afnemende concentraties di—, tn—
en tetrameren aantoonbaar.Pentameren waren mocelijk aanwezig maar
in lage concentraties.

3.4.4 De fermentatieproducten tijdens groei op pectine bij pH 6

Tijdens de groei nam de uronaatconcentratie af van 19 mM tot
een eindconcentratie van 2 inN. Dc concentraties van methanol en
acetaat namen respectievelijk toe tot 12 mM en 27 mM. De ethanol
en butyraat concentraties stegen nauwelijks. Er was constant
ongeveer 2 mM reducerende suikers in het medium aanwezig.

3.5.lDeinvloed van de verdunningssnelheid in een continue
culture op de enzymproductie

Dc verdunningssnelheid is gevarieerd van 0,01 h tot en met
0,35 h-' , de concentratie pectine in het toegevoerde medium was
0,5%, de pH van de culture werd op pH 6 gehouden. De culture was
pectine gelimiteerd (Fig. 13 en 14)
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De verdunningssnelheid had, voor elk enzym een duidelijk
effect op do enzyrnproductie. De totalo activiteit van liet pH3
enzym vertoonde een duideiijk optimum bij dilutiesneiheden tussen
0,07 h-1 en 0,1 h-' met een totale polygalacturonase opbrengst
van respectivelijk 0,07 U/mi en 0,076 U/mi. Dc totale
enzymactiviteit van het pH3 enzym bleef vanaf dilutiesneiheid
0,15 h' ongeveer 0,035 U/mi. Met pH6 enzym had een maximum
productie bij een dilutiesneiheid van 0,2 h-' met een opbrengst
van 0,127 U/mi.
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Met percentage celgebonden activiteit hop voor beide enzyrnen
ongeveer gelijk op. Ongeveer 206 tot 4096 van de activiteit was
celgebonden bij verdunningssnelheden van 0,01 h-' tot en met 0,15
h-' . Bij hogere verdunningssnelheden lag hat percentage tussen de
60% en 80% celgebonden enzyrnactiviteit.

Er was een duidehijk verschil tussen de beide enzymen wat
betreft de plaats van maximale productie onder invloed van de
verdunningssnelheid.

3.5.2 Productvorming door de enzymactiviteit in continue culture

De productvorming door do enzymactiviteit van de
pectinolytische hydrolases, in continue culture bij verschillende
dilutiesnelheden is onderzocht met behuip van dunne laag
chromatogafie (fig. 15)

De monsters zijn opgebracht zoals aangegeven in tabel 6

26



Tabel 6. opbrengschema van de
productvorming in continue
culture.

baan verdunnings—
sneiheid (h-'

1 0,01
n fl)U, '.1...)

3 0,05
4 0,07
5 0,1
6 0.15
7 0,2
8 0,25
9 0,3

10 0,35
R referentie

InonoTneer -
dixneer

trimeer

tetraTneer -i -
pentaineer

hexanneer
heptameer . -..

octaifleer :-.:-.?

R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.

Fig. 15 Ret dunne laag chroinatograrn van de enzymproducten tijdens
groei in een Continue culture bij verschillende verdunnings—
sneiheden.

Bij elke verdunningssnelheid werden slechts di— en trirneren in
het mediuni gevonden.
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3.5.3 Do invloed van do dilutiesneiheid op de 0Db 60 en de
ermentatiproducten
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Fig. 16 Do fermentatieproducten •ttdens groei- in eon continue
culture bij yerecbillende erdunningoneihedeu.
(0) methanol; (v) uronaten; () reducerende;

euikeri
(A.) butyroat; (0) acetoat.

Onder invloed van de verdunningssnelheid nam de 0D660 toe van
0,28 tot 0,8. De hoeveelheid uronaat, reducerende suikers en
acetaat bleven ongeveer constant. Dc concentratie butyraat daalde
met toenernende dilutiesneiheid. Met toenernende verdunnings—
sneiheid nam de concentratie methanol toe.

3.5.4 De invloed van de dilutiesneiheid op de groei—opbrengst

1600 0.50

1400 0.70

1200 0.60
C

1000 0.50
0

o

2
0.40

0
°' 600 030
0

400 0.20
0

200 0.10

0 . 0.00
0.00 0.10 0.20 020 0.40

diluticsnelheid

Fig. 17 Do booveelhodeo orgenioch Icoolotot in do culture, bet
eupernatont en do ceifractie tidens groci in eon continue
culture btj verschiflende verdunningoenelbeden.

(+) On...; tV) T.O.C.; (.) r.O.C; (U) TO.C.
totoal cohen supernatant

De hoeveelheid organisch koolstof van de ceifractie neemt toe
met oplopende verdunningssnelheid. Do totale hoeveelheid
organisch koolstof in de culture en de hoeveelheid organisch
koolstof van het supernatant dalen bij een stijgende verdunnings—
sneiheid. Tot ongeveer de dilutiesneiheid van 0,2 h-1 , waar do
hoeveelheid van het totale organische koolstof weer begint te
stijgen terwiji die van het supernatant op hetzelfde niveau
blijft.
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4__. DISCUSSIE

De inductie van de polygalacturonases van Clostridium
thermosaccharolcum door glucose, fructose, galactose, sucrose,
maltose, ceilobiosa, lactose, raffinose en sorbitol is onder—
zocht. Tijdens groei op deze suikers werd geen enzyrnactiviteit
van pectinolytische hydrolases gevonden. Dc sacchariden zijn niet
ais inducerend substraat werkzaarn.

Ciostridium thermosaccharoyticum (stain Haren) is fiat in
staat om op galacturonzuur te groelan en ais toevoeqing bij groel
op glucose heeft hat geen inducerende werking. Dit ken
veroorzaakt worden door katabolietrepressie onder invloed van
glucose of omdat het monomeer fiat inducerend werkt.

Ook blj groel op glucose met pectine is geen activiteit
gevonden, terwiji bij groei op pectine, hat polymeer wel indu—
cerend werkt. Dit is waarschijnlijk een gevoig van kataboliet—
repressie door glucose, orndat er slechts zeer lage concentratjes
van de inducerende afbraakproducten van pectine nodig zijn om de
enzymsynthese te induceren zoals beschreven is voor Erwinia
chrysanthemi (9, 22, 26, 32, 39)

De activiteitscurves van hat pH3 enzyrn en hat pEG erizyrn, bij
groei op pectine, laten zien dat er direct enzyrnactivitejt in het
medium aanwezig is. Dit word veroorzaakt doordat de culture beënt
is met cellen gekweekt op pectine, waardoor de enzymproductie
niet geinduceerd hoeft te worden vanaf het basale enzyrnniveau. De
enzymactivitejt, gemeten direct na hat enten, wordt rnogeiijk
veroorzaakt door de enzymen aanwezig in het antmateriaai. Aan het
eind van de groei in batchculture ligt de eindconcentratje van
het pH3 enzyxri tussen 0,02 Units/mi en 0,05 Units/mi en die van
hat pH6 enzym tussen 0,04 Units/mi en 0,07 Units/mi. Direct na
het enten llggen de beginconcentrties van beide enzymen,
respectievelijk rond de 0,003 Units/mi en de 0,005 Units/mi. Dit
is ongeveer 5% tot 10% van de concentratie die in het
entmateriaal ken worden gevonden. Dc hoeveelheid, entrnateriaal
wat aan hat medium werd toegevoegd was tevens ongeveer 5% tot 10%
van het eindvolume.

De sterke toename in de enzyrnactiviteit in de exponentiie
fase van de groel en hat felt dat de mate van toename afneexnt aan
hat einde van daze fase, wijst crop dat da enzymproductie
gekoppeld is met de groei.

Toevoeging van partied afgebroken substraat aen standaard
medium heeft gaen invioed op de activitaitscurves. De oorzaak
hiervoor ken zijn dat het peil van de enzyxnsynthese nadat deze
geinduceerd is, niet verder te stimuiereri is door de inducerende
productan, maar dat het enzymniveau door andera factoren
gareguleerd wordt. Ook is het mogelijk dat in het toegevoegde
supernatant te weinig afbraakproducten aanwezig waren om
aantoonbaar effect op de enzymniveau's te hebben.

Tijdens groei op pectine bij pH 4 is een duidelijk verschil te
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zion in de activiteitscurves vergeleken met die van een norrnale
batch culture, zoals heschreven in paragreaf 3.2. De beide
enzyrnactiviteiten hebben bijna direct hetzelfde niveau. Dit
effect wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de pH.

Het activiteitsverloop bij groei op pectine bij pH 6

verschilt niet van het verloop in een norrnale batch culture,
zoals beschreven in paragraaf 3.2. Dc activiteit, gerneten direct
no het enten, is waarschijnlijk afkornstig uit het entmateriaal.
Ook hier nernen do enzymniveau's niet meer toe can hot eind van de
logaritrnische fase.

Hot percentage celgebonden activiteit blijft tot aan het eind
van de exponentiêle fase constant en neemt dan voor een korte
periode toe tot 40 & en daalt dan tijdens do stationaire fase
weer naar hat beginpercentage. In doze periode neernt echter de
totale enzymconcentratie niet meer toe. Dit wijst or op dat het
gevormde celgebonden enzym onder doze omstandigheden na verloop
van tijd los wordt golaten in hot medium.

In het begin van de groei zijn op hot dunne leag chromatograrn
alleen dimeren aan te tonen, in afnemende concentraties. Dit
wordt mogelij]c veroorzaakt door een hogere affiniteit voor do
grotere oligomeren. Tot het begin van de enzymtoenarne zijn goon
grotore oligomeren aantoonbaar wat crop kan wijzen dat bijna alle
geproduceerdo afbraakproducten meteen kunnen worden opgonomen.
Ais de enzymsynthese sterk begint toe te nemen tijdens de expo—
nontiële fase, worden or ook oligo's zichtbaar. Aan hot eind van
dezo fase, als do enzyrnproductie niet stork meer toeneemt,en hot
percentage colgebondon activiteit begint te stijgen, zijn aileen
de kleine oligo's di—, tn— en tetrameren, met afnemende
concentraties, in duideiijke hoeveelheden aantoonbaar.

Dc invloed van de dilutiesnoiheid op do enzymsynthese en
uitscheiding is duidelijk rnorkbaar.

Dc techniek orn de productie van amylasos en pullulanases te
verhogen door do organismen to kweken in eon continue culture
onder substraatlimitatie, waarbij tijdens lage verdunnigs—
sneiheden, do enzymen overgeproduceord en uitgescheiden worden
(3, 20) lijkt nauwelijks werkzaam te zijn voor do poly—
galacturonases van Clostridium thormosaccharoiyticum.

Dc maximale enzymnivoau's van beide enzyrnen •zijn slochts
anderhaif keer zo hoog als tijdens groci in batch culture.
Tovons ligt hot percentage ceigebonden activiteit van beide
enzymen voor bijna alle verdunningssnelheden hogor dan hot
percentage dat gevonden is voor eon op pH 6 gereguleerde batch
culture tijdens do exponentiëlo faso.

Het pH3 enzym heeft één enkele enzymactiviteitspiek, bij oen
lago vordunningssnelheid, waarbij ongeveer 40 % van do
enzymactiviteit celgebonden is.

Hot pH6 enzym vertoont een drietal enzyxnactiviteitspieken. Dc
pieken hebben een toenernende activiteitswaarde, respectievelijk
0,06 Units/mi, 0,08 Units/mi en 0,125 Units/mi, terwiji het
percentage celgebonden activiteit met respectievelijk 40 %, 30 %
en 80 %, bij do tweede pick hot laagst is. Hot enzymniveau in het
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medium is hoogst bij verdunningssne].hdn van 0,07 h-1 tot en met
.0,1 h1 , het. gebied van de tweede optimumpiek voor het pH6 enzym
en van het optimum voor het pH3 enzyrn.

Dc oorzaak voor het optimum in de synthese bij lage dilutie—
snelhc-den ken zijn dat op dit punt d.c inductie, door de
katabolietintermediairen van de afbraakproducten, minder of niet
meer gerepresseerd worden door, rnogelijk, de eindproducten van d.c
afbraakroute.

Het feit dat de enzymactiviteit van hat pH6 enzym nog twee
andere pieken, bij de verdunningssnelhed.en 0,03 h1 en 0,2 h-1
met can verhoogd.e activiteit vertoont ken betekenen dat er voor
dit enzym nog andere factoren een rol spelen in d.c regulatie.

De activiteitspiek voor hat pH6 enzym bij verd.unningssnelheid
0,03 h1 word mogelijk veroorzaakt door een rc-stactiviteit van
het pH3 enzym.

Op het dunne laag chromatogram zijn voor elke
verdunningssnelheid alleen di— en trirneren aan te tonen. Er
blijft ongeveer 2 mM substraat in hat medium achter wat zou
kunnan wijzen op een lage affiniteit voor het substraat.

Bepaling van d.c Km waarde voor hat substraat uit een
verzad.igingscurve bleek met d.c beschikbare gegevens niet
mogelijk. I-let is dus waarschijnlijk dat d.c Km waard.e vrij hoog
ligt, wet zou betekenen dat de affiniteit voor hat substraat laag
is.

Bij d.c fermentatieproducten is can opvallende stijging in d.c
concentratie van methanol zichtbaar bij toenemende
dilutiesnelheden. Daze toename in concentratie word mogelijk
veroorzaakt door d.c lange verblijftijd van hat medium in d.c
ferrnentor bij lage verdunningssnelhed.en. Door d.c kweektemperatuur
van 58°C kan can hoeveelheid methanol verdwijnen door verdamping
via d.c afvoer.

Dc hoeveelheid organisch koolstof van d.c celfractie neemt toe
met de verdunningssnelheid. Dit word. rnogelijk veroorzaakt. door d.c
toename in biomassa. Dc toaname van d.c hoevec-iheid. organisch
koolstof van d.c ceifractie bleck geen linaaire relatia mat d.c
OD&60 ta hebben.

Dc hoevaelheid organisch koolstof die gevonden wordt in de
totale culture neerat eerst af met toanemande dilutiesneiheid. om
vanaf verd.unningssnelheid 0.2 h' wear te stijgen. Omdat de toe—
voer van substraat en dus organische koolstof, word.t gecompen—
seerd door can evengrote afvoer van de culture en d.c zich hierin
bevind.ende organische koolstof, zou de totale concentratje geen
verandering te zien rnoeten geven. Wat de oorzaak is dat er toch
veranderingen optred.en, valt niet uit d.a baschikbare gegevens op
ta maken. Er bleak gean relatie te zijn tussen d.c verand.eringan
in d.c totale hoeveelheid organisch koolstof en de tijd.stippan
waarop hat vat met pectineoplossing of het vat met d.c andere
mediumcomponenten vernieuwd werd..
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Er is een begin gemaakt met de opheldering van de regulatie
van de enzymsynthese en Uitscheiding van de pectinolytische
enzyrnen van Clostridium thermosaccharolyticum Voor verder
onderzoek zijn nog veel aspecten van de regulatie interessant..

Nogelijkheden zijn: het effect op de enzymniveaifs in een
pectinemedium als de culture beënt wordt uit cen voorkweek met
glucose als substraat.

Dc opnaxnevoorkeur met betrekking tot de oligogrootte zoals
beschreven is voor Erwinia Chrysantherni (9) . En in hetzelfde
kader, de opnamesnelheid als tharmosaccharolyticum can hoog
percentage celgebonden enzymactivjtejt vertoont..

Ook zijn in verdere continue culture experimenten zijn
verschillende aspecten belangwekkend, zoals de rnogelijkhejd van
inductie door pectine of pectaat als toevoeging aan een glucose
gelimiteerde continu culture. Tevens is het pH effect wat
optreedt tijdens groei bij pH 4 interessant omdat de
synthesekoppeling een mogelijke verhoging ken betekenen van de
productie van het pH3 enzym.
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