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Dutch summary

Streptomyces-bacteriën worden vaak “antibiotica-fabriekjes” genoemd, van-
wege het feit dat ze een groot aantal klinisch belangrijke chemische stof-

fen kunnen produceren. Ze behoren tot de orde van de Actinomycetales,
een groep organismen die sterke biologische diversiteit vertoont in genoom-
grootte, pathogeniciteit, ecologische niches en hun vermogens om secondaire
metabolieten te produceren. Dit proefschrift begint met een inleiding over
het geslacht Streptomyces en zijn familie, alsmede de beschrijving van mod-
elleringstechnieken die gebruikt worden voor het analyseren van hun metabole
functies (Hoofdstuk 1). We hebben het metabole system van twee antibiotica-
producerende modelorganismen, Streptomyces coelicolor (Hoofdstuk 2) en Strep-
tomyces clavuligerus (Hoofdstuk 3), verkend, en met computermodellen de
mechanismen achter de antibiotica-productie onderzocht. Om te begrijpen
hoe deze antibiotica-producerende soorten zich fylogenetisch gezien ver-
houden tot andere soorten onder de actinomyceten, hebben we hun fyloge-
nie tot in detail ontrafeld en een algemeen bruikbare robuuste methode ont-
wikkeld om eenduidige en consistente fylogenetische bomen te construeren
uit genoomsequenties (Hoofdstuk 4). De resultaten van de fylogenetische
studie vormden de basis voor het grootschalig metabolisch modelleren van
verschillende soorten, met behulp waarvan we zowel metabolische als topol-
ogische overeenkomsten en verschillen identificeerden tussen de actinomyceten
(Hoofdstuk 5). Vervolgens hebben we, door fylogenetische informatie met
gen-expressiedata te combineren, de “orphan”-genen van Streptomyces coeli-
color geı̈dentificeerd die het meest veelbelovend zijn voor toekomstig exper-
imenteel onderzoek (Hoofdstuk 6). Het proefschrift eindigt ten slotte met
een verhandeling over het toekomstige gebruik van onze resultaten en mod-
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ellen, en geeft een toekomstvisie voor onderzoek in de systeembiologie van
antibiotica-producerende microben (Hoofdstuk 7).


