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Fenotypische variabiliteit is een opvallend kenmerk van levende organismen, en
is in aanzienlijke mate aanwezig onder individuen die behoren tot dezelfde soort.
Deze variatie heeft niet zelden een genetische oorsprong; dat wil zeggen, individuen
verschillen van elkaar doordat ze dragers zijn van verschillende genen. Daarnaast
kunnen ook genetisch identieke individuen variëren in hun uiterlijke kenmerken,
als gevolg van uiteenlopende omgevingsinvloeden of stochastische gebeurtenissen
tijdens hun ontwikkeling. In dit proefschrift onderzocht ik fenotypische variatie
gegenereerd door elk van deze drie mechanismen, in verscheidene soorten bacteriën.
Een belangrijk doel van mijn werk was beter te begrijpen hoe fenotypische variatie
binnen populaties ontstaat op het niveau van moleculaire mechanismen en inzicht
te krijgen in haar functionele consequenties. Het oplossen van dit meervoudige
vraagstuk vereist een integratieve benadering waarin variatie bestudeerd wordt op
verschillende biologische organisatieniveaus: van genen tot fenotypische eigenschap-
pen, van individuen tot op het niveau van de populatie. Dit proefschrift laat zien dat
bacteriën bij uitstek geschikt zijn voor een dergelijke integratieve benadering, omdat
ze zowel op genetisch, op individueel, als op populatie-niveau experimenteel kun-
nen worden gemanipuleerd en beschreven met behulp van wiskundige modellen.
Dit is duidelijk te zien in de vijf onderzoekshoofdstukken en het verdiepingsmateri-
aal in dit proefschrift, welke hieronder elk worden samengevat.

In de eerste twee onderzoekshoofdstukken van dit proefschrift onderzocht ik zoge-
noemde fenotypische heterogeniteit, variatie onder genetisch identieke individuen bloot-
gesteld aan gelijke omgevingsinvloeden. Hiertoe ontwikkelde ik een nieuwe test-
methode op basis van microfluidics, waarmee het mogelijk was op het niveau van
individuele cellen te meten wanneer Escherichia coli bacteriën hun groei hervatten na
een periode van verhongering. In de natuur levende bacteriën worden regelmatig
geconfronteerd met afwisselende perioden van voedseloverschot en -schaarste, zo-
dat verhongering en het wederom hervatten van celgroei belangrijke onderdelen
zijn van de bacteriële levensloop. In Hoofdstuk 2, heb ik laten zien dat klonale
populaties van uitgehongerde E. coli cellen langzamer en op een minder voorspel-
baar moment hun groei hervatten in lactose medium dan in glucose medium. Door
deze experimenten te combineren met een modelmatige analyse van de evolutie van
de groeihervattingstijd, onderzocht ik de consequenties van de waargenomen het-
erogeniteit op de groeisnelheid van de populatie en haar overlevingskansen na een
periode van verhongering. Hieruit bleek dat beide kenmerken bepaald worden door
het gedrag van een kleine minderheid aan cellen: terwijl de populatiegroeisnelheid
sterk afhankelijk is van wanneer de eerste cellen opnieuw beginnen te groeien, zijn
het juist de langzaamst opstartende cellen die bepalend zijn voor de tolerantie van de
populatie jegens stressfactoren, waaronder antibiotica. Deze resultaten laten zien dat
bacterie populaties zowel hun groeisnelheid als hun overlevingskans kunnen max-
imaliseren door het evolueren van grotere individuele variatie in het moment van
groeihervatting, terwijl deze twee kenmerken doorgaans gekoppeld en wederzijds
beperkend zijn voor individuele cellen. Het feit dat de sub-populatie van langzaam
opstartende cellen nauwelijks negatieve effecten heeft op de populatiegroeisnelheid
kan ook verklaren waarom zo veel bacteriën tolerant blijken te zijn jegens antibiotica:
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deze tolerantie wordt mogelijk gemaakt door de ongestrafte aanwezigheid van een
sub-populatie inactieve cellen met vertraagde groei die sterk verminderd vatbaar zijn
voor antibiotica.

Hoofdstuk 3 onderzoekt de moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van
de waargenomen variatie in het moment van groeihervatting in lactose, door mid-
del van systematische manipulatie van de verhongeringsduur en de beschikbaarheid
van verschillende suikers voor en na verhongering. Ik nam waar dat cellen sneller
en op een minder variabel moment hun groei hervatten in lactose als ze eerder ook
al groeiden op lactose en maar kort werden uitgehongerd, terwijl deze effecten juist
waren omgekeerd als de verhongering langdurig was (in beide gevallen in vergeli-
jking met groeihervatting vanuit eerdere groei op glucose). De eerste bevinding
laat zien dat de expressie van eiwitten essentieel voor de stofwisseling van lactose
een beperkende factor is voor het opstarten van de groei op deze suiker; de tweede
bevinding wijst op een mogelijk negatief effect van geactiveerd lactose metabolisme
gedurende lange periode van uithongering. Op basis van een wiskundig model en
aanvullende experimentele data veronderstelde ik dat dit negatieve effect mogelijk
veroorzaakt wordt door een onevenwichtig natuurlijk verval van de verschillende
eiwitten betrokken bij de invoer, respectievelijk de afbraak van lactose in de cel.
Meer in het algemeen laten de resultaten zien dat de verhongeringsfase, ondanks de
afwezigheid van zichtbare groei, een bijzonder dynamische periode is waarin bac-
teriën onderhevig zijn aan vele veranderingen, afhankelijk van de omstandigheden
tijdens de laatste fase van groei en toevalseffecten met verschillende uitkomsten voor
genetisch identieke individuen.

De volgende twee hoofdstukken verleggen de aandacht naar fenotypische plas-
ticiteit. Hier onderzocht ik hoe bacteriën door middel van quorum sensing hun
fenotype aanpassen in reactie op omgevingsfactoren en het gedrag van naburige
cellen. In Hoofdstuk 4, bestudeerde ik de inductie van competentie1 in Streptococcus
pneumoniae door een signaal eiwit met de naam CSP (competence-stimulating peptide).
Hoewel CSP oorspronkelijk werd beschreven als een zelf-activerend quorum sensing
signaal, is in recent onderzoek geopperd dat CSP eerder functioneert als een omgev-
ingssensor. Door experimenten te combineren met wiskundige modellering, heb ik
aangetoond dat competentie gelijktijdig gereguleerd wordt door een aantal verschil-
lende factoren, waaronder populatie dichtheid, de eerdere geschiedenis van de cel,
en omgevingsfactoren zoals zuurgraad en de aanwezigheid van antibiotica. Belan-
grijker nog, ik heb laten zien dat deze gelijktijdige regulatie voortkomt uit specifieke
effecten van de cel historie en de omgeving op de snelheid waarmee cellen CSP
produceren danwel waarnemen, waarbij de populatie dichtheid bepalend is voor
welk deel van de cellen CSP productie activeert. Door te verhelderen hoe CSP onder
verschillende omstandigheden fungeert als een indicator voor de lokale populatie
dichtheid, en tegelijkertijd informatie bevat over zowel de geschiedenis van de cel
als huidige omgevingsinvloeden (bv. antibiotica stress), beslechten deze bevindingen

1 Bacteriële competentie wordt gekenmerkt door een bijzondere fysiologische toestand van de cel, waarin
de stress-regulatie systemen zijn geactiveerd en de bacterie genetisch materiaal kan opnemen uit de
omgeving.
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de discussie over de rol van zelf-activerende signalen in de regulatie van bacteriële
competentie.

De productie van zelf-activerende signalen bij quorum sensing wordt van oudsher
functioneel geïnterpreteerd als een manier waarop bacteriën hun populatiedichtheid
kunnen schatten met het oog op de regulatie van bepaalde functies die alleen van
voordeel zijn als ze worden uitgevoerd worden door een groot aantal cellen tegelijk-
ertijd. In Hoofdstuk 5 draag ik een alternatieve hypothese aan voor de functie van
quorum sensing, geïnspireerd door onze eerdere bevindingen over de invloed van
omgevingsfactoren op de regulatie van competentie in pneumococcen. Met behulp
van een evolutionair model laat ik zien dat bacteriën, door middel van het uitschei-
den en reageren op signaalmoleculen nauwkeuriger de toestand van hun omgeving
kunnen inschatten dan waartoe ze individueel in staat zouden zijn. Quorum sensing
fungeert hier dus als een mechanisme waardoor bacteriën op basis van sociale inter-
acties profiteren van de ‘wijsheid van het collectief’. Deze functie geeft, op zichzelf
genomen, een afdoende verklaring voor de evolutie van quorum sensing, zeker gezien
het feit dat bacteriële interacties specifieke kenmerken vertonen die het collectieve
meten van omgevingsfactoren faciliteren. Mijn alternatieve hypothese is bovendien
bij uitstek geschikt om te verklaren waarom quorum sensing betrokken is bij de reg-
ulatie van functies die alleen voordeel opleveren voor het individu zelf, zonder een
duidelijke meerwaarde van collectieve activatie.

Tenslotte, in Hoofdstuk 6, verlegde ik de aandacht naar het proces van genetische
diversificatie en bestudeerde ik hoe ruimtelijke structuur leidt tot een versnelde evo-
lutie van resistentie in de context van combinatie therapie (d.w.z., een behandeling
met meerdere medicijnen gelijktijdig). Medicijnen die worden toegepast in combi-
natie therapieën dringen vaak in verschillende mate door in verschillende comparti-
menten van het lichaam. Door middel van een wiskundig model toonde ik aan dat
een dergelijke differentiële penetratie van medicijnen bijdraagt aan een snelle evo-
lutie van meervoudige resistentie. De reden is dat lichaamscompartimenten waar
slechts één van de medicijnen doordringt tot een werkzame concentratie fungeren
als broeinesten voor de evolutie van enkelvoudige resistenties, waardoor ziektev-
erwekkers stapsgewijs de mutaties nodig voor meervoudige resistentie kunnen on-
twikkelen. In het bijzonder, de analyse van het model laat zien dat de snelheid
van meervoudige resistentie evolutie kan worden vertraagd door combinatie thera-
pieën zo te ontwerpen dat de gebruikte medicijnen zo min mogelijk verschillen in de
manier waarop ze doordringen in de verschillende compartimenten van het lichaam.

In plaats van zich te concentreren op een enkele bacteriesoort of een enkel biolo-
gisch kenmerk, verkent dit proefschrift fenotypische variatie in sterk uiteenlopende
model systemen. De rode draad die het werk in dit proefschrift verbindt, is dat feno-
typische variatie steeds wordt bestudeerd in verband met zowel haar onderliggende
moleculaire mechanismen als met haar consequenties op het niveau van de popu-
latie. In het afsluitende hoofdstuk van dit proefschrift, Hoofdstuk 7, betoog ik dat
een dergelijke systeem-benadering essentieel is voor het ontwikkelen van inzicht in
de biologische functie van fenotypische variatie en haar relevantie voor evolution-
aire processen. Ik werk dit punt verder uit door het hoofdstuk af te sluiten met een
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bespreking van de effecten van fenotypische variatie met niet-genetische oorsprong
op de snelheid en richting van evolutie.
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