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Voorwoord 

Dit hoofdstuk bevat een vereenvoudigde samenvatting van dit proefschrift. Het is 

bedoeld voor leken die geïnteresseerd zijn en die zich altijd al hebben afgevraagd 

wat wij doen en waarom. Om deze reden zal deze samenvatting geen aanspraak 

maken op volledigheid noch zullen wetenschappelijke details besproken worden. Er 

zal een inzicht gegeven worden in wetenschappelijk denken en werken, de 

resultaten die bevonden zijn in dit proefschrift en de waarde van deze resultaten 

voor de wereld buiten het laboratorium. 

Nieuwe antibiotica in de strijd tegen de toenemende aantallen 

resistente ziekteverwekkers 

De zoektocht van de mens naar nieuwe geneesmiddelen in het gevecht tegen 

infectieziekten veroorzakende bacteriën zal hoogstwaarschijnlijk nooit eindigen. In 

het beste geval zullen we in deze strijd altijd een stapje voor liggen op resistente 

bacteriën. Ondanks alle alternatieve (geneeskundige) benaderingen en passende 

kritiek op het gebruik en misbruik van antibiotica kunnen we nauwelijks ontsnappen 

aan deze wapenwedloop. In de afgelopen jaren is onze voorsprong beangstigend 

geslonken en nieuws over „superbugs‟, dodelijke ziekteverwekkers waar tegen 

(vrijwel) geen geneesmiddel voorhanden is, vindt zijn weg, óók in de massamedia. 

Het aantal werkelijk nieuwe antibiotica dat beschikbaar komt is om verschillende 

redenen al tientallen jaren aan het verminderen (Fig. 1 in hoofdstuk 1), terwijl de 

ontwikkeling van resistentie in de ziekteverwekkers doorgaat. Alleen al om deze 

redenen is de zoektocht naar medisch actieve natuurstoffen weer in het middelpunt 

van de wetenschappelijke interesse komen te staan. 

Meer dan driekwart van de klinisch gebruikte antibiotica zijn natuurstoffen of licht 

gemodificeerde natuurstoffen. Deze worden tegenwoordig echter normaliter niet 

meer uit hun natuurlijke producenten verkregen, maar vooral door een 

biotechnologisch of puur chemisch synthese proces. Niettemin zijn de grondstoffen 

afkomstig uit schimmels en bepaalde bodembacteriën, voornamelijk uit de 

Streptomyceten. Deze produceren ze als zogenaamde secundaire metabolieten. In 

tegenstelling tot de primaire metabolieten zijn stoffen die niet noodzakelijk zijn voor 
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de groei van Streptomyceten, maar die onder bepaalde omstandigheden wel 

voordelen met zich meebrengen. In het geval van antibiotica kan men zich 

gemakkelijk voorstellen dat ze dienen als “chemische wapens” tegen concurrerende 

micro-organismen in de strijd om voedingsstoffen. Echter, de productie van 

secundaire metabolieten is ingewikkeld en “duur” voor de natuurlijke producenten 

(de Streptomyces bacteriën) en daarom onderhevig aan een strenge regulering in de 

levende cel. Voor biotechnologische productie van antibiotica is detailkennis nodig 

van deze regulatie processen, idealiter gevolgd door hun uitschakeling resulterend in 

sterk verhoogde productie. 

Een bacterieel hormoon regelt de productie van antibiotica in 

bodembacteriën 

Een van de regulatie systemen voor antibioticaproductie in Streptomyces is 

gebaseerd op “bacteriële hormonen”. Deze signaalmoleculen worden geproduceerd 

door de bacterie zelf en verspreiden zich over de miljarden cellen van een 

Streptomyces kolonie die groeit op een vaste voedingsbodem (Fig. 2). Deze 

signaalmoleculen reguleren dat alle cellen tegelijkertijd beginnen met de productie 

van antibiotica waardoor de doeltreffendheid ervan zal toenemen. Bovendien worden 

er in alle cellen van de kolonie voorafgaand aan de productie mechanismen 

geactiveerd om de producerende cellen te beschermen tegen hun eigen antibiotica; 

met andere woorden: om “zelfmoord” te voorkomen. 

In het modelorganisme Streptomyces coelicolor bestaat dit regulerende 

hormoonsysteem in principe uit drie belangrijke componenten: ten eerste een 

“zender”, het ScbA eiwit, dat de signaalmoleculen produceert; ten tweede de 

hormonen zelf (chemisch gezien zijn dit -butyrolactonen of butanoliden), en ten 

derde een “ontvanger” of receptor eiwit, genaamd ScbR, een afkorting van 

Streptomyces coelicolor butanolide receptor. Normaliter voorkomt de 

hormoonreceptor ScbR de productie van antibiotica in de bacterie. Echter, in de 

aanwezigheid van de -butyrolactonen herkent en bindt ScbR deze hormonen. 

Hierdoor verandert de vorm van het ScbR eiwit zodat deze receptor de productie van 

antibiotica niet langer kan onderdrukken; de bacteriële hormonen hebben de 
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antibioticaproductie aldus geïnduceerd. Daarnaast reguleert ScbR ook de productie 

van de hormonen zelf. 

 

 

Figuur 1 Werkingswijze van de hormoon receptor ScbR in Streptomyces coelicolor  

(Omschrijving in de tekst) 

 

Figuur 1 laat de werkingswijze van ScbR zien: in het begin van de groei wordt 

productie van antibiotica geblokkeerd door binding van ScbR op specifieke locaties 

aan het bacteriële DNA. Hier onderdrukt ScbR de aflezing van genen, kleine stukjes 

van het erfelijk materiaal DNA, die verantwoordelijk zijn voor bepaalde functies in de 

cel. In S. coelicolor activeren deze genen de antibioticaproductie, maar niet als ze 

worden geblokkeerd door de binding van ScbR. ScbR heeft een specifieke rumtelijke 

structuur om te kunnen binden aan het DNA, het zogenaamde DNA-bindende 

domein. Daarnaast zit in het receptoreiwit een speciale holte (Eng. pocket) waarin de 

-butyrolactonen passen (Fig. 6 in hoofdstuk 1). Na een periode van actieve groei 

worden deze hormoonmoleculen geproduceerd en binden ze in deze holte in ScbR 

waardoor de ruimtelijke structuur van dit receptoreiwit veranderd, met name in de 

organisatie van het DNA-bindende domein. Het domein is daardoor niet meer 
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functioneel met als gevolg dat ScbR niet langer kan binden aan het DNA. Op deze 

manier worden de eerder onderdrukte genen nu geactiveerd en komt de 

antibioticaproductie op gang. 

ScbRM600 - Ontdekking van en onderzoek naar een variant van de 

bacteriële hormoon receptor ScbR 

Al decennia lang is S. coelicolor het onderwerp van studie in laboratoria over de hele 

wereld. Ondertussen kan een hele stamboom van natuurlijke en gekweekte 

stammen van deze bacteriesoort getekend worden. De typische laboratorium stam is 

S. coelicolor M145, maar vaak wordt ook S. coelicolor M600 gebruikt. 

We hebben in M600, en alleen in M600, een variant van de hormoonreceptor ScbR 

(ScbRM600) ontdekt. Vergeleken met de originele ScbR (ScbRM145) laat ScbRM600 een 

kleine verandering (mutatie) zien in de nabijheid van de -butyrolactone-bindende 

holte. Aangezien de antibioticaproductie in M600 sterk verschilt van die in M145 en, 

zoals hierboven beschreven, ScbR een centrale rol speelt in de regulering hiervan, 

hebben we de effecten van de mutatie in ScbRM600 onderzocht. 

Daartoe hebben we de genen die coderen voor ScbR eiwitten overgebracht van 

deze S. coelicolor stammen in een andere bacterie, Escherichia coli. E. coli is het 

werkpaard in de microbiële genetica en in ons geval heeft het geholpen bij de 

productie van relatief grote hoeveelheden van beide ScbR eiwitvarianten. Op deze 

manier konden hun eigenschappen worden bepaald “in de reageerbuis” (in vitro). Tot 

onze verrassing bleek de mutatie in ScbRM600 invloed te hebben op de stabiliteit en 

de DNA-bindende eigenschappen van de receptor, ondanks zijn ligging dichtbij de 

hormoon-bindende holte en niet in de nabijheid van het DNA-bindende domein. De 

binding van de -butyrolactonen aan ScbR, echter, is verassenderwijze niet 

beïnvloed (hoofdstuk 4). 

Idealiter wilden we de effecten van de waargenomen verschillen ook in het levende 

organisme (in vivo) ophelderen. Hiertoe hebben we een S. coelicolor stam gecreëerd 

die identiek is aan stam M145, maar die wel de verandering in ScbR draagt die we 

gevonden hebben in ScbRM600. Ieder waar te nemen verschil tussen de 

uitgangsstam M145 en de nieuwe stam kan om deze reden toegeschreven worden 
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aan de verandering in het receptoreiwit. Zoals hierboven beschreven, deactiveert 

ScbR bepaalde genen door binding aan het DNA en het is in feite deze capaciteit tot 

binding die verschilt in de ScbRM600.variant. Daarom hebben we in de nieuwe stam 

de activiteit van enkele genen onderzocht die door ScbR gecontroleerd worden. 

Hierbij hebben we daadwerkelijk een verschil vastgesteld: Het gen voor de “zender” 

ScbA (verantwoordelijk voor de productie van de bacteriële hormonen) was minder 

of later actief. Dit resulteerde ook in een afname of vertraging in de productie van de 

-butyrolactonen. De mutatie in ScbRM600 had echter geen groot effect op de 

productie van antibiotica in S. coelicolor (hoofdstuk 4). 

De cpk genen als het eigenlijke doel van het bacteriële 

hormoonsysteem 

In S. coelicolor is veel onderzoek gedaan naar de productie van twee gekleurde 

antibiotica: het rood (Eng. red) gepigmenteerde prodigiosin, afgekort als “Red”, en 

het blauw gekleurde actinorhodine, afgekort als “Act” (Fig. 2). Natuurlijk 

vergemakkelijkt de kleur van deze stoffen hun opsporing omdat er geen complexe 

instrumenten nodig zijn. Verder is er slechts nog één ander antibioticum bekend in S. 

coelicolor M145, het kleurloze calcium-afhankelijke antibioticum CDA (Eng. calcium 

dependent antibiotic). Hoewel de productie van Act en Red beïnvloed wordt door het 

bacteriële hormoonsysteem, wordt het meer en meer duidelijk dat geen van deze 

antibiotica het eigenlijke doel van het regulatiesysteem is. 

 

Figuur 2 Gepigmenteerde antibiotica in Streptomyces coelicolor 

Te zien zijn drie koloniën van de bacterie. De lichte kleuring van de 

linker kolonie wordt veroorzaakt door het rood gekleurde antibioticum 

Red dat in de cellen blijft. De middelste kolonie scheidt het blauw 

gekleurde antibioticum Act uit in kleine druppels. 

 

De gehele genetische informatie (het genoom) van S. coelicolor is ontcijferd. Naast 

de groepen van genen, of “clusters”, die nodig zijn voor de productie van Act, Red en 

CDA konden er nog diverse andere genclusters voor secundaire metabolieten 

geïdentificeerd worden. De meeste van deze zijn echter nog steeds “wezen”: alleen 
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het bestaan van de genclusters is bekend, maar niet welke stoffen deze produceren. 

Een van deze verweesde genclusters is het cpk gen cluster. CPK staat voor 

coelicolor polyketide. Polyketides zijn een groep chemische verbindingen waaronder 

verscheidene met antibiotica activiteit zijn. Aangenomen wordt dat ook het cpk 

gencluster codeert voor een polyketide. Er kunnen echter geen verdere details 

betreffende de chemische structuur van de stof worden voorspeld. Bij de aanvang 

van ons onderzoek was het onbekend of en wanneer dit secundaire metaboliet door 

de bacterie geproduceerd wordt, en ook of deze natuurstof eventueel antibiotische 

activiteit had. 

Er zijn aanwijzingen dat het hormoonsysteem in S. coelicolor voornamelijk de 

regulering van het cpk cluster dient. De eerder waargenomen effecten op de 

productie van Act en Red lijken slechts ondergeschikte effecten te zijn. Dat kan, 

naast aanvullende bewijzen, geconcludeerd worden doordat de -butyrolactone 

receptor ScbR direct aan het cpkO gen bindt (Fig. 1). Het CpkO eiwit is de activator 

van het gehele cpk cluster. Voor Act en Red kon zo‟n rechtstreeks effect nooit 

worden aangetoond. Het cpk cluster wordt nog interessanter door de identificatie van 

scbR2 als deel van deze groep van genen (Fig. 2 in hoofdstuk 1). Zoals al 

aangegeven met zijn naam, ScbR2 is zeer vergelijkbaar met de hormoonreceptor 

ScbR, zodat we er van uitgaan dat ook het ScbR2 eiwit een regulerende rol heeft. 

yCPK – het voorgenomen teweegbrengen van de productie van een 

nieuwe natuurstof 

Wetend dat ScbR een prominente rol heeft in antibioticaproductie in S. coelicolor 

hebben we ook de exacte functie van ScbR2 nader onderzocht. Daartoe hebben we 

met genetische technieken het scbR2 gen verwijderd uit S. coelicolor. Deze scbR2 

mutant vertoont een opmerkelijke verandering: onder bepaalde voorwaarden 

produceert deze in plaats van de rode (Red) en blauwe (Act) antibiotica een gele 

kleurstof die nog nooit eerder is waargenomen in S. coelicolor (Fig. 4 in hoofdstuk 2). 

Is dit pigment een onbekend (eind)product van het cpk cluster? En daarmee ook het 

eigenlijke doel van het gehele bacteriële hormoonsysteem? In een andere mutant 

werden de genclusters van alle eerder bekende S. coelicolor antibiotica (Act, Red en 

CDA) verwijderd; de gele stof werd echter nog steeds geproduceerd. Indien er 
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echter ook genen van het cpk cluster worden verwijderd, verdwijnt de gele kleur. De 

productie van de gele (Eng. yellow) stof, nu genaamd yCPK (yellow coelicolor 

polyketide) hangt dus inderdaad uitsluitend af van het cpk cluster. Hiermee is de rol 

van ScbR2 voor de productie van yCPK echter nog niet opgehelderd. Uit het 

tijdsverloop van de productie en een analyse van de genactiviteit blijkt dat ScbR2 

normaliter de productie van yCPK blokkeert. De activator CpkO vormt samen met 

ScbR2 vermoedelijk een bepaalde “negatieve terugkoppeling”: CpkO alleen activeert 

echter de cpk genen die vervolgens zorgen voor de productie van de kleurstof. 

Enigszins vertraagd activeert CpkO ook ScbR2. ScbR2 van zijn kant deactiveert 

CpkO en daarmee de productie van yCPK en – na het gedane werk – ook productie 

van zichzelf. En aangezien cpkO ook door de -butyrolactone receptor ScbR 

gereguleerd wordt is deze controle cyclus direct verbonden met het bacteriële 

hormoon systeem (Fig. 2 in hoofdstuk 5). 

Deze resultaten zijn met name ook belangrijk omdat hier voor het eerst in S. 

coelicolor alle schakels van de keten tussen de bacteriële hormonen en de productie 

van een natuurstof (yCPK) worden beschreven. Bovendien is deze studie het eerste 

succesvolle voorbeeld voor het teweegbrengen van de productie van een tot nu toe 

onbekende natuurstof in een streptomyceet door de relatief simpele verandering van 

een regulator (ScbR2) eiwit. Dit concept zou niet alleen kunnen worden toegepast op 

het cpk gencluster, maar op vrijwel alle verweesde genclusters, en dit niet alleen in 

S. coelicolor, maar in principe in alle streptomyceten. Het wekken van deze slapende 

genen biedt dus veelbelovende kansen voor de ontdekking van honderden nieuwe 

secundaire metabolieten, waaronder potentiële nieuwe antibiotica (hoofdstuk 2). 

abCPK – Een nieuw antibioticum van Streptomyces coelicolor 

Na de ontdekking van de voorheen onbekende gele stof (yCPK) werden de 

groeiomstandigheden voor de producerende bacteriële stam systematisch veranderd 

en geoptimaliseerd voor een gemaximaliseerde yCPK productie. Met name het 

toevoegen van het aminozuur glutamaat verhoogde de productie van yCPK 

aanzienlijk. Alleen dan zagen we dat S. coelicolor stammen, welke de gele kleurstof 

in grote hoeveelheden produceren, ook een antibiotische activiteit laten zien. Aan de 

andere kant zijn mutanten die geen yCPK meer produceren ook niet meer in staat 

andere bacteriën te doden. En net als de productie van yCPK is ook de antibiotische 
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activiteit afhankelijk van een functioneel cpk gencluster en wordt deze verhoogd door 

het toevoegen van glutamaat (Fig. 7 in hoofdstuk 3). 

Deze waarnemingen geven dus aan dat we met het yCPK onderzoek niet alleen de 

productie van een nieuwe gele kleurstof teweeg hadden gebracht (hetgeen zoals 

hierboven beschreven van groot fundamenteel wetenschappelijk belang is), maar 

dat we bovenal een tot dusver onbekend antibioticum gevonden hadden (hetgeen tot 

eventuele commerciële toepassingen zou kunnen leiden). De gele kleurstof werd 

geïsoleerd van de vele andere stoffen die geproduceerd worden in een bacteriële cel 

om yCPK in de meest pure vorm te verkrijgen zodat zijn specifieke eigenschappen 

onderzocht konden worden. Hierbij bleek dat zowel de gele stof yCPK als een 

antibacteriële stof geïsoleerd konden worden, maar dat deze niet identiek aan elkaar 

waren. Het gele yCPK vertoonde echter geen antibiotische activiteit. Daarom moet 

er een andere - kleurloze - stof aanwezig zijn die net als yCPK afhangt van het cpk 

gen cluster en die het werkelijke antibioticum is. Om deze reden noemen we deze 

stof abCPK (antibiotisch coelicolor polyketide). De aanmaak van de cpk cluster 

producten is een stapsgewijs proces. Ten minste twee van deze stappen vinden 

waarschijnlijk plaats buiten de bacteriële cel. Als we de CPK productie in één van 

deze twee stappen onderbreken verdwijnen zowel de gele kleurstof (yCPK) als ook 

het antibioticum (abCPK). Als we de andere stap onderbreken wordt er geen yCPK 

meer gevormd, maar de antibacteriële activiteit kan nog wel worden bepaald. Deze 

antibacteriële activiteit wordt hierdoor zelfs nog iets hoger wat op een verhoogde 

aanmaak van abCPK wijst. 

Al onze waarnemingen kunnen worden verklaard met de volgende hypothese: een 

voorloper van het antibioticum wordt gevormd binnen de cellen en naar buiten 

getransporteerd. Daar wordt de voorloper omgezet in het actieve antibioticum, 

abCPK, wat effectief is tegen concurrerende bacteriën. Het abCPK kan echter ook 

verder omgezet worden in de gele kleurstof yCPK (Fig. 2 in hoofdstuk 5). 

Op basis van dit model proberen we nu de productie van de gele kleurstof te 

voorkomen en tegelijkertijd de productie van het antibioticum verder te verhogen 

zodat de winning, zuivering en nadere karakterisering van abCPK beter mogelijk zal 

worden. Vervolgens kan de relevantie en het potentieel van het nieuwe antibioticum 

als een medicijn bepaald worden (hoofdstuk 3). 
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