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Bacteriologische communicatie en synthese van antibiotica 

Communicatie is een essentiëel onderdeel voor alle levende organismen. 

Bacteriën communiceren met kleine chemische stoffen. Als enkelcellige 

organismen is overleven voor bacteriënuitdagend. Samenwerking met 

soortgenoten is  noodzakelijk in een bacterie populatie om hun gedrag te 

synchroniseren en hierdoor hun kans op overleving te verhogen in het milieu. 

Vanwege dit doel communiceren bacteriën met elkaar middels kleine 

signaalmoleculen die zij verspreiden in het milieu zodat anderen de boodschap 

kunnen ontvangen.  

Gedurende hun levenscyclus gebruiken bacteriën twee verschillende 

metabolische processen: het primaire en secundaire metabolisme. In het 

primaire metabolisme synthetiseren bacteriën chemische stoffen die 

essentiëel zijn voor hun leven, om te groeien en te vermenigvuldigen. Primaire 

metabolisme vindt plaats in een fase van de groei wanneer voldoende 

nutriënten in het medium aanwezig zijn en de bacteriën zijn in staat om te 

groeien en exponentieel te vermenigvuldigen, waarbij een toenemend aantal 

cellen wordt geproduceerd. Deze fase van de groei wordt de exponentiële fase 

genoemd. Secundaire metabolisme vindt plaats in de stationaire groei fase. In 

deze fase zijn nutriënten schaars waardoor bacteriën niet exponentieel kunnen 

groeien of vermenigvuldigen. Hierdoor bereikt hun groei een plateau fase. 

Secundare metabolisme wordt gekarakteriseerd door de synthese van stoffen 

die niet essentiëel zijn voor groei, maar die bacteria voorziet van speciale 

voordelen tegen andere omringende organismen zoals enzymen die toxische 

stoffen afbreken of antibiotica die concurrenten elimineren.   

Streptomyces zijn bodem bacteriën die veel verschillende antibiotica 

produceren om met dit mechanisme van overleving effectief tegen andere 

microorganismen te kunnen concurreren in hun milieu. Deze eigenschap is in 

feitte hetgeen wat deze bacteriën biotechnologisch zeer interessant maakt. 

Met toenemende aantallen antibioticaresistente ziekteverwekkende bacteriën, 

groeit de urgentie om nieuwe antibiotica te vinden met andere structuren. De 

meeste natuurlijke antibiotica die tegenwoordig gebruikt worden in 

medicijnen worden geproduceerd door Streptomyces soorten en deze 

bacteriën hebben grote potentie om vele andere nieuwe bioactive stoffen te 
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produceren. Dit maakt Streptomyces een zeer interessant 

onderzoeksonderwerp. 

Streptomyces bacteriën communiceren met elkaar om antibiotica te 

produceren gedurende de stationaire groei fase. Antibiotica productie wordt 

efficiënter wanneer een groep van bacteriën hun synthese synchroniseren en 

coordineren. Ze communiceren door signaalmoleculen, genaamd γ-

butyrolactones, te synthetiseren en af te geven. Deze signaalmoleculen dragen 

de boodschap en kunnen diffundeerden tussen de “zender” cellen en 

“ontvanger” cellen. Des te groter de cel populatie groeit, des te hoger de 

concentratie en sterker het effect van deze signaalmoleculen. Terug in de cel 

worden deze signaalmoleculen opgemerkt door specifieke ontvangst-eitwitten. 

Deze eiwitten binden aan de signaalmoleculen en verzenden de boodschap 

naar andere eitwitten welke de productie van antibiotica activeert. Deze 

gediffundeerde signaalmoleculen zijn actief in zeer kleine hoeveelheden (in het 

nano-molaire concentratiebereik) en worden daarom aangewezen als zijnde 

bacteriële hormonen. Huidige kennis betreffende de rol van deze 

signaalmoleculen in antibiotica synthese in Streptomyces is beproken in 

hoofdstuk 1. 

Het SCB signaalsysteem reguleerd de synthese van antibiotic.  

Streptomyces coelicolor is het meest bestudeerde Streptomyces soort. Het 

produceert het gepigmenteerde antibioticum actinorhodin (Act; blauw 

gepigmenteerd) en undecylprodigiosin (Red; rood gepigmenteerd), alsmede 

het antibioticum coelimycin. Daarnaast draagt het genoom veel meer 

cryptische (niet actieve) gen clusters voor secundaire metabolismen. De γ-

butyrolactones in deze soort zijn genaamd SCBs (Streptomyces coelicolor 

Butyrolactone). Zij reguleren direct de synthese van het antibioticum 

coelimycin, en zijn ook indirect betrokken bij de regulering van Act en Red 

synthese. Het moment waarin de antibiotica productie plaats vindt is 

nauwkeurig gereguleerd en het SCB systeem speelt daar een belangrijke rol in. 

Het beheermechanisme van dit communicatie systeem in S. coelicolor is niet 

volledig begrepen. Gedetailleerd begrip van het functioneren van het SCB 

system zal het ons mogelijk maken nieuwe strategien te ontwikkelen om 

antibiotica productie te manipuleren. Ook zullen hiermee nieuwe 
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antimicrobiologische stoffen in Streptomyces gevonden kunnen worden door 

cryptische gene clusters voor secundaire metabolieten te activeren. 

In alle levende cellen is genetische informatie gecodeerd in het DNA in de 

vorm van genen (specifieke DNA fragmenten). Om een werkzaam gen te 

hebben dient de informatie die deze genen dragen vertaald te worden naar de 

synthese eiwitten. Om de versleutelde informatie in een gen te kunnen 

vertalen naar eiwitten dient een kopie gemaakt te worden in de vorm van een 

ander marcomolecuul, het RNA. Deze RNA versie van het gen is dan een 

transcript genoemd of “messenger” RNA (mRNA). Dit proces wordt transcriptie 

genoemd (synthese van transcripten, of mRNA kopiën van de genen) en start 

na specifieke punten in het DNA, genaamd transcriptie start locaties. Deze 

mRNA transcripten worden naar eiwitten vertaald door ribosomen die lineaire 

ketens van amino zuren synthetiseren volgens hetgeen wat ze “lezen” in het 

mRNA transcript. Eiwitten bestaan uit ketens van amino zuren die 

verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de functies die door de genen 

worden gecodeerd. Sommige eitwitten hebben een regulerende functie terwijl 

anderen als een katalysator van chemische reacties werken. De 

laatstgenoemden heten enzymen en werken door een bestaande chemische 

stof (substraat) om te vormen tot een nieuw, aangepaste versie van die stof 

(product).  

In het geval van S. coelicolor en het SCB system is de genetische informatie 

gecodeerd in de genen scbA en scbR  die worden vertaald naar de eiwitten 

ScbA en ScbR. ScbA en ScbR zijn de belangrijkste proteïnen betrokken in het 

SCB communicatie systeem in Streptomyces coelicolor. Het enzym ScbA, de 

zender, katalyseert de eerste stap in de productie van de signaalmoleculen, 

SCBs, in de transitie fase van de groei (Figuur 1). Deze fase van de groei bestaat 

uit een transitie tussen het primaire en het secundaire metabolisme waarin de 

cellen worden voorbereid om antibiotica te produceren. ScbR is het eiwit die 

de boodschap ontvangt, het SCB ontvangst eitwit (Figuur 1). ScbR is een 

repressor: door te binden aan het DNA op de lokatie naast de transcriptiestart 

van specifieke genen remt het de expressie van deze genen en daardoor wordt 

de synthese van de eiwitten voorkomen. ScbR is met name gericht op genen 

die eiwitten coderen die betrokken zijn bij de synthese van antibiotica. Het is 

ook een zelfsturend eiwit die zijn eigen gen codering en daarmee zijn eigen 

eiwit synthese beperkt. SCBs kunnen binden aan ScbR. Wanneer dit gebeurt is 
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het niet meer mogelijk voor ScbR om aan het DNA te binden. Het binden van 

SCBs voorkomt daarmee de onderdrukking veroorzaakt door ScbR waardoor 

expressie van de genen mogelijk is en daarmee de synthese van de antibiotic 

(Figuur 1). ScbR voorkomt onder anderen de expressie van het gen cpkO wat 

een eitwit codeert die de expressie van andere enzymen activeert die 

betrokken zijn bij de productie van het antibiotica coelimycin. Dus bij 

aanwezigheid van ScbR wordt het eiwit CpkO niet gemaakt en is er geen 

productie van het coelimycin. Wanneer er SCBs aanwezig zijn kan ScbR de 

productie van CpkO niet meer onderdrukken en is er productie van coelimycin. 

ScbR bind ook aan het DNA in de buurt van het scbA gen. Dit impliceert dat 

ScbR betrokken is bij de regulatie van ScbA expressie. In hoofdstuk 2 

rapporteren we dat ScbR inderdaad scbA reguleert door het te onderdrukken 

in de eerste fasen van bacteriele groei. Onze resultaten laten ook zien dat 

ScbR is betrokken bij het activeren van scbA expressie in de transitie fase van 

de groei waarschijnlijk samen met andere betrokken eiwitten. De regulatie van 

ScbR en ScbA (ScbR beheert het moment van expressie van scbA en induceert  

de transcriptie terwijl SCBs, gesynthetiseerd door ScbA, de expressie van scbR 

activeren) voorziet in de juiste balans van de hoeveelheden ScbR en SCBs die 

zorgen voor de juiste tijdsregulatie van de productie van antibiotic.  
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Figuur 1. Schematische weergave van het SCB signaleringssysteem. Zijnde een 
communicatiemchanisme, bestaat het SCB system uit een zender van de boodschap, 
ScbA (dat SCBs synthetiseert), de SCBs zelf, verantwoordelijk voor het dragen van de 
boodschap en een ontvanger, ScbR, (SCBs ontvanger eitwit). ScbR gebonden aan de 
SCBs ontlokt een reactie, de productie van het antibioticum coelimycin.  

ScbA is het belangrijkste enzym betrokken bij de synthese van SCBs en wordt 

verwacht de eerste stap in hun biosynthetische route  te katalyseren. 

Verschillende aminozuren op specifieke locaties in ScbA zijn eerder 

gerapporteerd essentieel te zijn voor het juist functioneren van het enzym. In 

ons werk (hoofdstuk 4) hebben we additionele aminozuren geïdentificeerd die 

ook essentieel zijn voor de activiteit van het ScbA enzym. Een is gelokaliseerd 

in een belangrijk onderdeel van het enzym, de actieve locatie, die 

verondersteld wordt om een katalytische reactie uit te voeren, de 

transformatie van het substraat in het product. De ander is aanwezig in een 

hypothetische lus. Lussen zijn flexibele structuren in zijn in het algemeen niet 

betrokken bij de katalyse, maar ze zijn mogelijk belangrijk om de structurele 

integriteit te behouden of om een substraat meer of minder toegankelijk te 

maken tot de actieve locatie. Dit aminozuur in de hypothetische lus is ook 
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geïdentificeerd als essentieel voor de functionaliteit van het eiwit wat de 

essentie van deze structuren in de activiteit van het eiwit bevestigd.  

Naast ScbA nemen verschillende andere enzymen deel in de biosynthetische 

route van het SCB. We hebben twee van deze eiwitten geïdentificeerd en 

gekarakteriseerd die betrokken zijn in de synthese van SCB, dit zijn ScbB en 

ScC. We hebben bewezen dat ScbB en ScbC essentieel zijn voor de synthese 

van SCBs omdat S. coelicolor niet in staat was om signaalmoleculen te 

produceren wanneer de genen van deze eiwitten verwijderd waren van het 

chromosoom (hoofdstuk 3). We hebben aangetoond dat ScbB de laatste 

chemische reactie in de synthese van SCBs in vitro (in het laboratorium) 

kataliseerd wat suggereert dat dit de werkelijke rol in vivo (in de cel) is. 

Voorspeld werd dat ScbC deelneemt in een eerdere stap in de route. Wanneer 

een gen wat  een enzym codeert verwijderd is van het chromosoom en 

hierdoor het betrokken enzym niet meer synthetiseerd wordt, kan accumulatie 

van het substraat van dat enzym, tussentijds in de biosynthetische route 

optreden. Echter, verwijdering van het scbC mutant veroorzaakte geen 

accumulatie van het voorspelde substraat. In feitte, geen van de verwachtte 

tussentijdse stoffen van de route accumuleerden, wat mogelijk suggereert dat 

deze stoffen een inhibiterend effect op de enzymen van de route hebben. 

Dusdanige inhibitie zal de accumulatie van de tussentijdse stoffen voorkomen, 

inclusief het substraat voor ScbC. Het is ook mogelijk dat in de plaats hiervan 

andere tussentijdste stoffen worden geproduceerd en de route van SCB 

productie anders verloopt dan voorspeld (hoofdstuk 3). In dit hoofdstuk 

rapporteren we ook dat scbA en scbC gezamelijk tot expressie komen wat 

suggereert dat beide eiwitten noodzakelijk zijn voor de biosynthese van SCBs.  

Het SCB system is gereguleerd door complexe en onderling verbonden 

mechanismen. Verschillende niveaus van regulering bestaan welke de 

expressie van de genen en de eiwitten in dit systeem beheersen. Naast de 

regulerende rollen uitgevoerd door ScbA en ScbR reguleren andere factoren 

ook het correct functioneren en timing  van het systeem. In hoofdstuk 5 we 

rapporteren we de vondst van een additioneel regulerende factor in het S. 

coelicolor SCB systeem dat verder de complexiteit van het systeem benadrukt. 

We hebben een tweede transcriptielocatie voor het scbR gen geïdentificeerd 

en we hebben bewezen dat ook de transcripties gesynthetiseed worden vanaf 

deze locatie (hoofdstuk 5). Aldus, twee verschillende mRNA transcripten voor 
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scbR worden gesynthetiseerd, een van deze nieuw gevonden start locatie, een 

ander van de eerste startlocatie die eerder gevonden was. De 

gesynthetiseerde transcriptie van de tweede start locatie is langer dan degene 

gesynthetiseerd van de eerste locatie. De genen scbA en scbR zijn 

aaneengrenzend gelokaliseerd in het chromosoom van S. coelicolor. De mRNA 

transcripten die geproduceerd worden voor deze genen zijn gedeeltelijk 

overlappend in een kleine regio waardoor het mogelijk is dat ze onderling 

verbinden en hierdoor een obstakel vormen voor de productie van eiwitten in 

deze transcripten. Deze overlappende transcripten kunnen een andere 

regulerende factor vormen voor het SCB systeem. Sinds het tweede scbR 

transcript geproduceerd van de additionele locatie gevonden in ons onderzoek 

langer is dan het eerste transcript wordt hierdoor de overlappende regio 

tussen scbA en scbR transcripties ook langer en wordt een groter effect in 

beheersing van de expressie van deze genen verwacht (hoofdstuk 5).  

We hebben ook het antibiotica-productie fenotype vergeleken van twee 

ouderlijke of wildtype stammen (originele stamen van dit soort zoals gevonden 

wordt in de natuur) van S. coelicolor, genaamd M145 en M600. Stam M600 

produceert later anitibiotica in vergelijking tot M145. Interessant is dat stam 

M600 enkel kleine hoeveelheden van scbR transcript produceerd van zowel de 

eerste als de tweede startlocatie. De aanwezigheid van kleinere hoeveelheden 

van transcript betekent dat minder eitwit geproduceerd zal gaan worden. 

Sinds ScbR bekend staat vanwege de betrokkenheid in de regulering van 

antibiotica, is deze kleine hoeveelheid van transcripten mogelijk 

verantwoordelijk voor het verschillende fenotype van de stam M600 

(hoofdstuk 5).  

In dit proefschrift zijn de rollen van de eiwitten van het SCB singaleersysteem, 

hun regulering en de synthese van de signaalmoleculen uitgebreid bestudeerd. 

De hier gepresenteerde informatie draagt bij tot een beter begrip van zulke 

complexe reguleringsmechanismen en van de regulering van antibiotica in 

deze bacteriën. Gedetailleerde kennis van dergelijke signaalsystemen zal van 

groot belang zijn voor het ontwikkelen van nieuwe strategiën om 

biosynthetische routes van antibiotica te manipuleren en voorziet in 

belangrijke instrumenten om nieuwe natuurlijke stoffen met 

antimicrobiologische activiteit te ontdekken.  


