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Tot voor kort werden biologische invasies alleen verbonden met macro-or-
ganismen. Dit omdat men in de overtuiging verkeerde dat alles dat kleiner 
dan 1 millimeter homogeen over de aarde verspreid was en geen natuurlijk 
territorium had. De komst van zogenaamde ‘deep sequencing’ technieken, 
die het DNA grondiger in kaart brengen, en de daarop volgende karakter-
isatie van microben uit verschillende omgevingen heeft hier verandering in 
gebracht. Het is nu duidelijk geworden dat voor het blote oog niet zichtbare 
organismen wel degelijk biogeographische patronen vertonen en dat hun 
verspreiding begrensd wordt door zowel biotische factoren (met een biol-
ogische oorsprong, bijvoorbeeld andere micro-organismen) als abiotische 
factoren (zonder biologische oorsprong, bijvoorbeeld de temperatuur of 
pH-waarde). Het verdwijnen van deze conceptuele barrière, gecombineerd 
met een toenemend aantal observaties van uitheemse micro-organismen 
buiten hun natuurlijke omgeving, geeft een nieuw perspectief op het leven 
op kleine schaal: microbiële invasies.

Dit proefschrift begint met een samenvatting van de huidige kennis van 
microbiële invasies. Met invasietheorie voor hogere organismen als leidraad, 
wordt een simpel maar krachtig raamwerk gevormd dat stelt dat het proces 
van microbiële invasies is in te delen in: (i) introductie, (ii) vestiging, (iii) 
verspreiding en (iv) impact. Hierin blijkt microbio-stase, de inherente bio-
tische weerstand van microbiële kolonies, een barrière te zijn tussen de 
vestigings- en verspreidingsfase. Verdere synthese laat ook zien dat de kracht 
van dit biotische mechanisme afhangt van de diversiteit van de microbiële 
samenleving (cultuur)en de hoeveelheid beschikbare grondstoffen.

De hierop volgende hoofdstukken beschrijven een gedetailleerd onder-
zoek naar de patronen en mechanismen van microbiële invasies. Hierbij 
wordt er gebruik gemaakt van een model systeem waarbij een invasie 
van een niet ziekteverwekkende afgeleide van de bacterie Escherichia coli 
O157:H7 in een grond cultuur wordt gebracht. In dit model systeem wordt 
de microbiële diversiteit gemanipuleerd door de dilution-to-extinction 
methode (een verwijderingsmethode) of de assemblage methode. Bij de 
dilution-to-extinction methode wordt een verdunningen van natuurlijke 
aarde ingebracht in een matrix van steriele aarde om een verloop in diversi-
teit te maken die de hoge verscheidenheid van natuurlijke culturen nabootst 
. Bij de assemblage methode worden pure bacteriële stammen samengesteld 
in verschillende dichtheden en samenstellingen. Hiermee wordt een minder 
diverse, maar beter gecontroleerde en gecalculeerde, gradiënt verkregen. Bij 
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beide methoden is de overleving van de indringer negatief gerelateerd aan 
de mate van diversiteit van de cultuur , wat wijst op het vaak geciteerde 
“diversiteits-invasie effect”. Daarbij zijn de effecten van diversiteit in dich-
theid sterker door de tijd. Dit resulteert in een progressieve afname van E. 
coli in verdunde en samengestelde culturen.

De gevonden patronen kunnen goed voorspeld worden door de 
nieuwe grootheden: “cultuur niche” en “overblijvende beschikbare niche 
voor de indringer.” Deze kwantitatieve grootheden vormen een unieke 
manier om het gebruik van grondstoffen te meten, gebaseerd op de com-
petitieve vaardigheden van alle individuen in de cultuur (in het geval van 
cultuur niche) en de mate van competitie tussen de indringer en origi-
nele bewoners (in het geval van overblijvende beschikbare niche voor de 
indringer). Met het toenemen van de cultuur niche neemt de invasie af. 
Gelijktijdig neemt ook de overblijvende niche die beschikbaar is voor 
de indringer af. Dit geeft aan dat de strijd voor grondstoffen een belan-
grijk mechanisme is dat weerstand tegen invasie bevordert. Niettemin is 
het belangrijkste deel van de relatie tussen diversiteit en invasie een lage 
beschikbaarheid van grondstoffen, en het injecteren van grondstoffen in 
specifieke microcosmossen van de samengestelde gradiënt zorgen ervoor 
dat de hoeveelheid E. coli terugkeert tot bijna het startniveau, zelfs wan-
neer de diversiteit hoog is.

Het blijft de vraag of, en, zo ja, hoe een invasie impact heeft op de 
bestaande microbiële cultuur. In dit proefschrift worden met behulp van de 
“dilution-to-extinction”methode deze vragen beantwoord door het meten 
van vier bacteriële- en cultuur-gerelateerde parameters voor en na de invasie: 
(i) alpha diversiteit, (ii) taxonomische structuur, (iii) niche breedte, en (iv) 
niche structuur. Ondanks het feit dat een invasie van E. coli nooit succes-
vol is, zijn de gevolgen ervan wel meetbaar. De invasie verhoogt de alpha 
diversiteit licht en verandert de taxonomische structuur significant. Op 
gelijke wijze veranderen ook de niche breedte en structuur binnen culturen. 
Opmerkelijk is dat deze veranderingen van taxonomie en niche structuur 
gerelateerd zijn. Ook is de opkomst van voorheen zeldzame of onderges-
chikte soorten, die te voorschijn komen na invasie, verantwoordelijk voor de 
opkomst van nieuw gebruikte niches. Dit gedrag benadrukt de dynamische 
en unieke aard van microbiële invasies, waarvan in toekomstige experi-
menten wellicht zal blijken dat ze de invasie weerstand en het functioneren 
van de cultuur beïnvloeden.
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Het experimentele deel van dit proefschrift sluit af met onderzoek naar 
het gebruik van grondstoffen, met als doel beter te begrijpen waarom som-
mige culturen grondstoffen efficiënter gebruiken dan anderen.. De focus 
ligt hierbij op het onderzoeken van de groei van diverse pure en geïsoleerde 
bodembacteriën, die elk alleen of in een cultuur met E. coli groeien. Deze 
experimenten laten zien dat E. coli synergistische en opkomende relaties 
vormt met verschillende bacteriële stammen, waaronder Microbacterium 
foliorum and Collimonas arenae waarvan de relatie met E.coli in detail werd 
bestudeerd. Deze relaties kunnen de prestaties van beide stammen samen 
(synergie) verbeteren of bepaalde functies activeren die geen van beide stam-
men alleen kan uitvoeren (emergence).

Deze bevindingen helpen met het onthullen van de patronen, mechanis-
men en algemene principes van een fenomeen dat al lang bestaat maar recent 
is ontdekt. Daarnaast hebben deze ontdekkingen de potentie om van nut 
te zijn bij veel praktische toepassingen waarbij de manipulaties van micro-
biële invasies essentieel is. Hieronder vallen de behandeling van menselijke 
ziekteverwekkers, het verhogen van de effectiviteit van probiotica, en het 
vergroten van de overleving van biocontrole- en biobemestingsorganismen.


