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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

De regenjas van Streptomyces 

 

Micro-organismen zijn de kleinste zelfstandige levensvormen op aarde. Ze zijn 

meestal zo klein dat je ze met het blote oog niet kunt zien maar wel met een 

microscoop1. Schimmels zijn micro-organismen die vaak wel goed te zien zijn, 

bijvoorbeeld gedurende de herfst in bossen (paddestoelen) of op voedsel dat te 

lang bewaard is. Naast schimmels worden ook gisten en bacteriën tot de micro-

organismen gerekend. Veel mensen associëren micro-organismen vooral met 

ziektes die ze kunnen veroorzaken, zoals “de veteranenziekte” (veroorzaakt door de 

Legionella bacterie), of de ziekte van Lyme (veroorzaakt door de bacterie Borrelia 

burgdorferi na een tekenbeet). Echter, in ons dagelijks leven zijn we voor een groot 

deel afhankelijk van ze. Zo heeft ieder mens meer dan 400 verschillende soorten 

bacteriën (met een totaal gewicht van meer dan 1 kg) in zijn darmen die helpen bij 

de vertering van het voedsel dat we eten. Zonder deze darmbewoners zou 

menselijk leven niet mogelijk zijn. Verder maken we gebruik van micro-organismen 

bij de bereiding van eten. Wijn, bier en andere alcoholische dranken worden 

gemaakt met behulp van gisten die suikers omzetten tot alcohol. Ook bij de 

produktie van yoghurt, kaas en sojasaus worden micro-organismen ingezet. Ze 

kunnen dus onze vriend, maar ook onze vijand zijn. 

 Streptomyceten zijn ook micro-organismen. Deze bacteriën leven 

voornamelijk in de bodem en zijn daar medeverantwoordelijk voor de afbraak van 

dode plantenresten. Hoewel velen nog nooit van deze organismen gehoord zullen 

hebben kent iedereen de karakteristieke geur die ze verspreiden. Deze bacteriën 

maken namelijk het vluchtige stofje “geosmin” wat verantwoordelijk is voor de 

muffige lucht in een bos maar ook in een vochtige kelder. Daarnaast zijn deze 

micro-organismen bekend omdat meer dan de helft van alle antibiotica die in de 

geneeskunde gebruikt worden afkomstig is van deze bodembewoners.  

In tegenstelling tot de meeste andere bacteriën zijn streptomyceten niet 

eencellig. Ze groeien namelijk door middel van draden, ook wel hyfen genoemd, die 

gezamenlijk een netwerk vormen dat we een mycelium noemen. Aanvankelijk 

groeit het mycelium in de bodem van het bos. Wanneer de omstandigheden voor 

de bacterie verslechteren, doordat bijvoorbeeld voedselbronnen uitgeput raken, 

groeit een groot aantal hyfen vanuit de bodem de lucht in (Fig. 1A). Na verloop van 

                                                 
1 Dit woord is ontstaan uit de Griekse woorden mikros (klein) en skopein (kijken) 
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Fig. 1. S. coelicolor is een bacterie die groeit door middel van hyfen die na verloop van tijd de lucht ingroeien (A; 

pijlen). Deze luchtdraden ontwikkelen zich verder tot ketens van sporen (B). Zowel luchthyfen als sporen zijn zeer 

waterafstotend zoals te zien is aan de vorm van een opgebrachte druppel water (C). 

tijd ontwikkelen zich aan de uiteinden van deze luchtdraden sporen die de bacterie 

in staat stellen om te overleven in een ongunstige omgeving (Fig. 1B). Deze sporen 

worden verspreid door insekten en wind en geven de bacterie de mogelijkheid om 

verder te groeien op een nieuwe plek waar de omstandigheden beter zijn.  

De omstandigheden in de bodem zijn heel anders dan die in de lucht. Zoals 

ook mensen zich aanpassen aan wisselende omstandigheden, zo past ook deze 

bodembacterie zich aan door een speciale mantel te maken die de luchtdraden 

omsluit en er voor zorgt dat deze draden zeer waterafstotend (hydrofoob) zijn (Fig. 

1C). Dit heeft als voordeel dat tijdens een flinke regenbui veel sporen in de lucht 

terechtkomen. Zonder zo’n waterafstotende regenjas zou een luchtdraad 

verdrinken, waardoor voor deze bacterie een levensbedreigende situatie zou 

ontstaan. Verspreiding van sporen via insekten en wind zou immers onmogelijk 

zijn! 

Hoewel de aanwezigheid van de hydrofobe mantel op luchtdraden van 

streptomyceten al tientallen jaren geleden is waargenomen, was het materiaal 

waarvan deze jas gemaakt is nog niet bekend. Tijdens dit promotieonderzoek heb 

ik opgehelderd hoe de vorming van deze laag tot stand komt en waaruit deze is 

opgebouwd. Daarover zal de rest van deze samenvatting gaan. 

 

Een close-up van de regenjas 

 

Wanneer met een krachtige microscoop (elektronenmicroscoop) het oppervlak van 

luchtdraden en sporen sterk uitvergroot wordt blijkt de buitenste laag, die 

verantwoordelijk is voor het waterafstotende karakter van deze luchtstructuren, te 
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Fig. 2. Luchtdraden en sporen van S. coelicolor zijn bedekt met een mozaïek van parallelle staafjes 

genaamd rodlets (A). Elk staafje lijkt te zijn opgebouwd uit twee smallere fibrillen (B) met een diameter 

van 4-6 nanometer. 

zijn opgebouwd uit staafjes met een diameter van 8-12 nanometer (nm)2 (Fig. 2A). 

Dit kun je vergelijken met de vezels waaruit een jas is opgebouwd. Vaak liggen 

twee van die staafjes parallel aan elkaar. Zo’n paar wordt ook wel een rodlet3 

genoemd. Elk staafje op zich lijkt weer te zijn opgebouwd uit 2 smallere fibrillen, 

met een diameter van 4-6 nm (Fig. 2B).  

Om te achterhalen uit welke bouwstenen de rodlets zijn opgebouwd werden 

sporen en luchtdraden van Streptomyces coelicolor, wereldwijd de meest 

bestudeerde streptomyceet, behandeld met verschillende oplosmiddelen. De 

rodletlaag bleek echter een zeer onoplosbaar complex te zijn, ongevoelig voor de 

meest gangbare oplosmiddelen (waaronder een kokende zeep-achtige verbinding!). 

Alleen in puur trifluorazijnzuur (TFA) losten de rodlets op. Door deze behandeling 

vielen de staafjes uiteen in de losse bouwstenen, ook wel monomeren genoemd. De 

bouwstenen bleken uit twee verschillende soorten eiwitten (proteïnen) te bestaan, 

namelijk rodlins (afgeleid van rodlets), en chaplins (afgeleid van coelicolor 

hydrophobic aerial proteins, zie hieronder). 

S. coelicolor maakt twee verschillende rodlin eiwitten, RdlA (voor rodlin A) 

en RdlB (voor rodlin B). In het erfelijk materiaal (DNA) van deze bacterie werden 

de twee bijbehorende genen4 gevonden die elk vertaald worden in één van beide 

eiwitten. Ook in het erfelijk materiaal van andere streptomyceten die rodlets 

maken, zijn twee van dergelijke genen aanwezig. Deze rdl genen coderen in alle 

                                                 
2 Een nanometer (nm) is een miljardste meter en ongeveer 80.000 keer zo klein als de dikte 

van een menselijke haar! 
3 De term ‘rodlet’ is afgeleid van het Engelse woord ‘rod’ wat stok of stang betekent.  
4 Een gen is een stukje van het erfelijk materiaal van een organisme dat vertaald kan 

worden in een eiwit. Het is te vergelijken met een enkel recept uit een heel dik kookboek.  
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Fig. 3. Sporen van een stam die geen rodlins meer maakt zijn bedekt met 

fibrillen (A) die sterk lijken op de fibrillen die ontstaan na indroging van 

een mengsel van ChpD-H op een oppervlak (B). 

gevallen voor rodlin eiwitten die sterk lijken op die van S. coelicolor. Om na te gaan 

of beide kopieën ook daadwerkelijk nuttig zijn, werd het rdlA-gen van S. coelicolor 

kapot gemaakt zodat deze rodlin A niet meer kan maken. Deze stam, die een rodlin 

A mutant wordt genoemd, kon de rodletlaag niet meer maken. Het stukmaken van 

het rdlB-gen had een vergelijkbaar effect. Dit geeft aan dat beide eiwitten van 

belang zijn voor de totstandkoming van de rodletlaag en laat zien waarom ook 

andere streptomyceten twee rodlin genen bezitten.  

 

Chaplins: de vezels van de stof van de regenjas 

 

Hoewel de vorming van rodlets in rodlin mutanten verstoord is, zijn luchtdraden en 

sporen nog volop aanwezig. Deze zijn bovendien nog net zo waterafstotend als voor 

het stukmaken van de rodlin genen. Blijkbaar zijn rodlets niet noodzakelijk voor de 

vorming en hydrofobiciteit van de luchtstructuren. Met een elektronenmicroscoop 

waren de fibrillen waaruit een rodlet is opgebouwd nog steeds zichtbaar op het 

oppervlak van sporen van mutanten die geen rodlins meer kunnen maken. Maar 

van een duidelijke 

ordening is geen sprake 

meer (Fig. 3A). Blijkbaar 

was de regenjas nu 

opgebouwd uit dunne 

vezels die minder 

geordend verweven 

waren. Deze fibrillen, die 

volledig opgebouwd zijn 

uit chaplins, bleken net 

als de rodlets alleen op te lossen in TFA. Chaplins zijn een verzameling van in totaal 

8 eiwitten, afgekort als ChpA, ChpB, tot en met ChpH, die allemaal erg op elkaar 

lijken. In de opgeloste fibrillen werden alle chaplins aangetroffen behalve ChpA, 

ChpB en ChpC. Deze 3 chaplins zijn opgebouwd uit ongeveer 225 aminozuren en 

daarmee veel groter dan de overige (kleine) chaplins, ChpD-H, die uit ongeveer 55 

aminozuren bestaan. De grote chaplins hebben allemaal een speciaal domein5 

waardoor deze eiwitten vast gekoppeld zijn met de celwand en daardoor zelfs de 

behandeling met TFA weerstaan.  

                                                 
5 Een domein is een deel van een eiwit met een bepaalde functie. 
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ChpA-C lijken niet noodzakelijk te zijn om fibrillen te kunnen vormen. Op het 

oppervlak van luchtdraden en sporen van een mutant waarin de genen voor ChpA-C 

kapot zijn, waren nog steeds fibrillen (en rodlets!) te zien. Bovendien bleek het 

mengsel van kleine chaplins (ChpD-H), dat oplosbaar is in water na de behandeling 

met TFA, nog steeds fibrillen te kunnen vormen (Fig. 3B). Om na te gaan wat er 

gebeurde als de kleine chaplins afwezig zijn, werden stapsgewijs alle genen die 

coderen voor chaplins kapot gemaakt. De aldus verkregen mutant, ook wel 

∆chpABCDEFGH genoemd, bleek ernstig ziek. De karakteristieke luchtdraden en 

sporen die normaal al na 2-3 dagen groei zichtbaar zijn, bleken grotendeels afwezig 

in de mutant. Pas na enkele weken werden er enkele gevormd die bovendien niet 

langer waterafstotend waren. De draden werden volledig nat als er een druppel 

water op werd gelegd en vielen om. Deze resultaten laten zien dat de dunne vezels 

van chaplins essentieel zijn voor de vorming van de regenjas. Waarom in de natuur 

streptomyceten gebruik maken van een dikkere vezel gevormd door chaplins en 

rodlins is nog niet bekend. Misschien dat deze jas langer meegaat.  

 

Chaplins vormen nuttige amyloïde fibrillen! 

 

De fibrillen die door de chaplins gevormd worden hebben dezelfde structuur (vorm) 

als de fibrillen die gevonden worden bij patiënten die leiden aan Alzheimer, 

Parkinson of Creutzfeldt-Jacob, de menselijke variant van “de gekke-koeienziekte”. 

Deze fibrillen hopen zich op in de hersenen en bestaan uit eiwitten die op een 

verkeerde manier gevouwen zijn. Zo’n ophoping ontstaat als volgt: ieder eiwit heeft 

een bepaalde 3-dimensionale vorm die ontstaat doordat de keten van aminozuren 

zich opvouwt. Heel soms gaat dit opvouwen niet goed of ontvouwt het eiwit 

gedeeltelijk waarna het verkeerd terugvouwt. Normaal gesproken wordt zo’n 

verkeerd gevouwen eiwit netjes opgeruimd in het menselijk lichaam. Wanneer dit 

echter niet gebeurt, kan het fout gevouwen eiwit andere, goed gevouwen eiwitten 

ertoe zetten om ook over te gaan in de verkeerd gevouwen toestand. Er ontstaat 

dan een ophoping die gepaard gaat met ernstige ziekteverschijnselen. In dergelijke 

ophopingen zijn de eiwitten meestal georganiseerd in fibrillen, die we amyloïde 

fibrillen noemen.  

Chaplin fibrillen blijken ook van de amyloïde vorm te zijn, echter met dit 

verschil dat deze fibrillen een essentiële functie hebben. In tegenstelling tot de 

ziekmakende fibrillen die ontstaan bij mensen, kan bij chaplin fibrillen daarom ook 

niet gesproken worden van foutief gevouwen eiwitten. Voor haar overleving maakt 

de bacterie grote hoeveelheden chaplins die zich gezamenlijk ordenen 
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Fig. 4. Sterk hechtende hyfen van 

S. coelicolor worden omgeven door 

filamenten (pijlen) met een diameter van 
30-100 nanometer. 

(assembleren) tot amyloïde fibrillen om luchtdraden en sporen te voorzien van een 

waterafstotende laag. 

 

Chaplins, multi-functionele eiwitten 

 

Chaplins zijn niet alleen betrokken bij het waterafstotend maken van luchtdraden. 

Ze zijn ook betrokken bij het ontsnappen van draden uit het substraat, zoals de 

bodem van het bos, in de lucht. Een hyfe die de lucht in wil groeien, wordt namelijk 

op het grensvlak met de lucht geconfronteerd met een hoge oppervlaktespanning 

die ervoor zorgt dat het oppervlak zich als een sterk vlies gedraagt. Zo is deze 

oppervlaktespanning verantwoordelijk voor het feit dat schaatsenrijders (insekten) 

op het water kunnen lopen en er niet doorheen zakken. Streptomyceten kunnen 

ook niet door deze barrière heen. De oplossing is dat streptomyceten chaplin 

eiwitten uitscheiden. Deze chaplins vormen een laag, bestaande uit de amyloïde 

fibrillen, die op het grensvlak met de lucht net als een zeep de oppervlaktespanning 

verlaagt waarna de hyfen de lucht in kunnen groeien.  

Chaplins bleken ook betrokken te zijn bij de aanhechting van hyfen aan 

vaste oppervlakken. Hechting aan het oppervlak van de gastheer is dikwijls de 

eerste stap in het ontstaan van (bacteriële) infecties. Dit zou ook het geval kunnen 

zijn bij ziekte-verwekkende streptomyceten, zoals in het geval van de aardappel 

pathogeen Streptomyces scabies of de humane 

pathogeen Streptomyces somaliensis. Daarmee 

zouden chaplins ook betrokken kunnen zijn in 

het infectieproces. Onder bepaalde 

omstandigheden bleek S. coelicolor zeer sterk 

te hechten, wat gepaard ging met de vorming 

van een netwerk van fijne filamenten (30-

100 nm) waar de hyfen zich tussen bevinden 

(Fig. 4). Dit netwerk was afwezig in de mutant 

die geen chaplins meer maakt en die daarom 

eenvoudig was te verwijderen van het 

oppervlak. De filamenten in het netwerk zijn duidelijk groter dan de fibrillen van de 

chaplins. Dit, en het feit dat tussen de hyfen van de ∆chpABCDEFGH mutant 

materiaal zonder duidelijke structuur aanwezig was, duidt erop dat de 

hechtingsfilamenten zijn opgebouwd uit meerdere componenten, waaronder chaplin 

eiwitten. 



Nederlandse samenvatting 

121 

Samenvattend blijken de rodlin en chaplin eiwitten zeer nuttige en diverse functies 

te hebben voor streptomyceten, zowel tijdens groei in een waterige omgeving, als 

gedurende de vorming van luchtdraden en sporen. De amyloïde eigenschappen van 

chaplins maakt deze eiwitten bovendien geschikt om te dienen als modelsysteem 

voor de bestudering van de oorzaken van ernstige ziektes als Alzheimer en 

Parkinson. Ook aanhechting van draden, waarbij chaplins een belangrijke rol 

vervullen, biedt mogelijkheden om op een vernieuwende wijze te kijken naar de 

initiële processen die ten grondslag liggen aan infecties veroorzaakt door pathogene 

Streptomyces soorten.  
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