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Samenvatting 
 

Micro-organismen, zoals schimmels en bacteriën, zijn overal. Voor het blote oog zijn ze 

onzichtbaar, maar de biomassa aan micro-organismen op aarde wordt geschat op 

ongeveer 50% van de totale biomassa, verdeeld over ongeveer 3 miljoen soorten 153. 

Ondanks de negatieve associaties die velen hebben bij micro-organismen zou het leven 

op aarde niet mogelijk zijn zonder hen. Verreweg de meeste micro-organismen zijn 

bovendien onschadelijk en zelfs betrokken bij zeer nuttige processen. In onze darmen 

bijvoorbeeld leeft ongeveer 1 kilogram aan bacteriën die een belangrijke rol spelen in de 

spijsvertering. Micro-organismen vormen een essentiële schakel in allerlei 

kringloopprocessen. Net als planten zijn het belangrijke primaire producenten, in staat 

tot het bouwen van organische moleculen uit anorganische moleculen. Daarnaast kunnen 

micro-organismen dood organisch materiaal weer afbreken tot anorganische stoffen in 

het proces van mineralisatie.  

 

Actinomyceten zijn bacteriën behorende tot de orde van de Actinomycetales. Zij komen 

veelvuldig voor in de bodem, waar ze een belangrijke rol spelen bij de afbraak van 

organisch materiaal en het recyclen van voedingsstoffen. Veel actinomyceten zijn, in 

tegenstelling tot de meeste bacteriën, meercellig en groeien als een mycelium: een 

draadvormige vertakte structuur waarbij aan de uiteinden vaak sporen worden gevormd. 

Actinomyceten produceren dikwijls secundaire metabolietena, waaronder antibiotica, om 

andere micro-organismen waarmee ze concurreren uit te schakelen. Meer dan de helft 

van de antibiotica die wordt gebruikt in de bestrijding van ziekteverwekkende micro-

organismen wordt geproduceerd door actinomyceten. Amycolatopsis en 

Saccharopolyspora, de twee actinomyceetgeslachten waar dit proefschrift zich 

voornamelijk op richt, zijn zulke producenten van belangrijke antibiotica. Zo is 

Amycolatopsis mediterranei verantwoordelijk voor de productie van rifampicine, een 

belangrijk antibioticum voor de bestrijding van Mycobacterium tuberculosis, de 

veroorzaker van tuberculose. Saccharopolyspora erythraea produceert het breed-

spectrum antibioticum erythromycine A.  

  

Een groot probleem van de laatste decennia is de alarmerende toename van het aantal 

ziekteverwekkende bacteriën dat resistent is geworden tegen één of meerdere 

antibiotica. Bacteriën kunnen van nature resistent zijn tegen een antibioticum of kunnen 

                                                 
a Secundaire metabolieten zijn in tegenstelling tot primaire metabolieten meestal niet noodzakelijk voor de 

overleving van een bacterie, maar verhogen wel zijn overlevingskansen 
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resistent worden. Dit laatste gebeurt door mutaties in het DNAb of door horizontale 

genoverdracht (HGTc) van genend die resistentie veroorzaken. Bij HGT wordt DNA tussen 

twee organismen uitgewisseld. Dit kan plaatsvinden via transformatie, transductie en 

conjugatie. Bij transformatie wordt vreemd DNA uit de directe omgeving van de bacterie 

opgenomen. Wanneer DNA naar een andere bacterie wordt overdragen door een virus 

(bacteriofaag) spreken we van transductie. Bij conjugatie wordt DNA uitgewisseld door 

fysiek contact tussen de bacteriën. Overdracht van DNA vindt meestal plaats door middel 

van mobiele, genetische elementen (MGE’s). Een bacteriofaag kan dus worden gezien als 

een MGE. Bacteriofagen kunnen bacteriën binnendringen en gaan in het chromosomaal 

DNAe van de bacterie zitten. Een ander soort MGE is een plasmide: een vaak cirkelvormig 

stukje DNA dat zich buiten het chromosomaal DNA van zijn gastheer (bacterie) bevindt 

en dat zichzelf kan vermenigvuldigen. Dit vermenigvuldigen wordt repliceren genoemd. 

Vaak bevatten plasmiden allerlei soorten genen die voordelig kunnen zijn voor hun 

gastheer, zoals resistentie-genen en genen die coderen voor eiwittenf die giftige stoffen 

of antibiotica afbreken. Plasmiden worden vaak gebruikt bij genetische manipulatie van 

micro-organismen.  

 

Door de toename van multiresistente ziekteverwekkers is de ontwikkeling en ontdekking 

van nieuwe antibiotica van groot belang. Hierbij vormen de actinomyceten een 

belangrijke bron van nieuwe antibiotica. De laatste jaren wordt de DNA-code van steeds 

meer genomeng van bacteriën ontrafeldh, waaronder ook die van verscheidene 

actinomyceten. Hieruit blijkt dat actinomyceten rijk zijn aan allerlei clusters van genen 

die mogelijke nieuwe antibiotica coderen, en die dus nader onderzocht dienen te worden. 

Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van allerlei vectoren: MGE’s die kunnen worden 

ingezet bij de manipulatie en regulatie van genen die antibiotica coderen.  

 

Dit proefschrift richt zich op actinomyceet integratieve en conjugatieve elementen 

(AICE’s). Dit zijn MGE’s die zowel op bacteriofagen als op plasmiden lijken. Een AICE 

bevindt zich net als een bacteriofaag in het chromosomaal DNA van de gastheer, maar 

kan net als een plasmide onafhankelijk van de gastheer vermenigvuldigen. 

                                                 
b DNA is het erfelijk materiaal. Een DNA-molecuul bestaat uit twee in elkaar gewikkelde strengen (dubbele helix 

structuur) die opgebouwd zijn uit 4 verschillende bouwstenen; de nucleotiden G, C, A, en T 
c HGT is de afkorting van het Engelse horizontal gene transfer 
d Een gen is een stukje DNA dat meestal alle instructies (code) bevat voor het maken van één bepaald soort 
eiwit (zie voetnoot f) 
e Het chromosomale DNA is het erfelijke materiaal van de cel 
f Een eiwit is een molecuul opgebouwd uit ketens van aminozuren. Eiwitten zijn verantwoordelijk voor cellulaire 
structuren, functies en regulatie processen.  
g Het genoom is het totaal aan erfelijk materiaal van een bacterie, dus het chromosomale DNA en eventuele 
MGEs. 
h Een groot deel van deze genoom informatie bevindt zich in publiekelijk toegankelijke internetdatabases. 
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AICE’s kunnen worden overgedragen naar een andere gastheer door middel van 

conjugatie. Wanneer het mycelium van de gastheer contact maakt met dat van een 

geschikte kandidaat om DNA mee uit te wisselen, wordt het conjugatie proces gestart. 

Het AICE wordt dan uit het chromosoom geknipt, waarna het repliceert en naar een 

andere bacterie wordt overgedragen. In de nieuwe gastheer repliceert het element 

opnieuw, verspreidt zich in het mycelium en integreert uiteindelijk weer in het 

chromosoom van de gastheer. Van enkele AICE’s is bekend dat ze tijdens conjugatie, 

behalve zichzelf, ook stukken chromosomaal DNA van hun gastheer naar andere cellen 

kunnen overdragen, en op die manier het chromosoom van de gastheer kunnen 

veranderen. Echter, het is niet duidelijk in welke mate dit gebeurt. Slechts enkele van 

deze AICE’s, bijvoorbeeld pMEA300 van Amycolatopsis methanolica en pSAM2 van 

Streptomyces coelicolor zijn in detail gekarakteriseerd. Er is weinig bekend over hun rol 

in de evolutie van hun gastheer en hun voorkomen in actinomyceten. 

 

Het doel van het onderzoek, beschreven in dit proefschrift is het achterhalen van de 

ecofysiologischei rol van pMEA300 en verwante AICE’s, evenals het verkrijgen van inzicht 

in hun rol in de verandering van het genoom van hun gastheer en hun rol in HGT. 

Hiervoor hebben we de functionele eigenschappen, de verwantschap en de evolutie van 

de elementen bestudeerd. De karakterisering van deze elementen is ook belangrijk voor 

de constructie van vectoren voor manipulatie van genen die coderen voor de biosynthese 

van interessante, secundaire metabolieten, zoals antibiotica. 

 

De pMEA-elementen vormen een nieuwe groep binnen de AICE’s op basis van 

hun replicatie-initiator eiwit RepAM 

Veel MGE’s kunnen zelfstandig repliceren. Hiervoor coderen ze meestal zelf een eiwit dat 

de replicatie begint (initieert); het replicatie-initiator eiwit Rep. Rep start de replicatie 

door zich te binden aan een specifieke DNA-sequentie op een AICE. De replicatie 

oorsprong wordt ‘origin of replication’ (ori) genoemd. Rep zorgt tevens voor het 

verzamelen van andere eiwitten die nodig zijn voor replicatie. Uit eerder onderzoek is 

gebleken dat pMEA300 ook een gen bezit, genaamd repAM, dat codeert voor een eiwit, 

genaamd RepAM, dat noodzakelijk is voor replicatie. Homologej eiwitten worden ook 

gecodeerd door twee andere pMEA-elementen: pMEA100 van A. mediterranei en pSE211 

van Sac. erythraea. Echter, de aminozuurvolgorde van deze RepAM eiwitten is nieuw en 

komt totaal niet overeen met die van andere, eerder beschreven Rep eiwitten. 

                                                 
i Ecofysiologie is de bestudering van fysiologische karakteristieken in relatie tot het ecosysteem van een 

organisme  
j Homologe eiwitten zijn eiwitten met een vergelijkbare aminozuurvolgorde die waarschijnlijk eenzelfde 

evolutionaire afkomst en functie hebben  
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Om te onderzoeken of RepAM bindt aan een specifieke DNA-sequentie van pMEA300, 

werden bindingsproeven uitgevoerd met het RepAM eiwit en DNA-fragmenten van 

pMEA300. Hieruit bleek dat RepAM specifiek bindt aan een secundaire structuur in het 

DNA die de vorm heeft van een haarspeld (de zogenaamde “hairpin” structuur) en die 

zich aan het eind van zijn eigen repAM gen bevindt. In deze structuur zijn op meerdere 

plaatsen een identieke herhaling van 8 baseparen (bp)k te vinden waaraan RepAM 

specifiek bindt. Vergelijkbare structuren met meervoudige, identieke 8 bp herhalingen 

zijn ook te vinden aan het eind van de repAM-genen van pMEA100 en pSE211. De locatie 

van de mogelijke ori van pMEA300, en de aanwezigheid van meerdere bindingsplekken in 

de ori, zijn ongewoon. Bovendien missen de RepAM-eiwitten de typische eigenschappen 

van andere replicatie-eiwitten. Op basis van deze unieke eigenschappen van RepAM 

concluderen we dat pMEA300 en de verwante pMEA100 en pSE211 een nieuwe groep 

elementen binnen de AICE’s vormen. 

 

De pMEA-elementen laten een geografische verdeling zien 

We waren benieuwd of deze nieuwe groep van pMEA-elementen wijder verspreid waren 

binnen het geslacht Amycolatopsis. Daarvoor hebben we een collectie van meer dan 100 

Amycolatopsis isolaten, afkomstig van verschillende locaties over de wereld, onderzocht 

op de aanwezigheid van pMEA-specifieke repAM- en traJ-sequenties die eiwitten coderen 

die essentieel zijn voor replicatie en conjugatie. De repAM en traJ sequenties bleken in 

respectievelijk 10 en 26 van de 111 isolaten aanwezig te zijn. Hoewel niet overvloedig 

komen pMEA-gerelateerde elementen dus vaker voor binnen Amycolatopsis. Acht isolaten 

hadden zowel repAM als traJ, wat erop duidde dat de genen samen op een pMEA-element 

lagen. Echter, twee isolaten hadden alleen repAM, en 18 hadden alleen traJ. Dit betekent 

dat repAM en traJ niet altijd geassocieerd hoeven te zijn met elkaar, en dat traJ ook 

gekoppeld kan zijn aan een ander soort replicatie-gen, en vice versa. 

De onderzochte pMEA-sequenties bleken twee geografisch verschillende groepen 

te vormen. pMEA300 en daaraan verwante sequenties komen voor in stammen 

geïsoleerd uit Australië en Azië. pMEA100 en verwante sequenties werden daarentegen 

alleen in Europese isolaten aangetroffen. De 16S rRNA genenl van hun gastheren lieten 

dezelfde evolutionaire verspreiding zien als de pMEA-sequenties. Waarschijnlijk is er 

vroeg in de evolutie uit de gemeenschappelijke Amycolatopsis voorouder een 

Australische/Aziatische tak en een Europese tak ontstaan. De vergelijkbare evolutionaire 

verdeling tussen de pMEA-sequenties en de 16S rRNA genen van hun gastheren duidt er 

                                                 
k 2 nucleotiden tegenover elkaar in een DNA molecuul vormen een basenpaar; G met C en A met T 
l Het 16S rRNA gen is een soort moleculaire klok van een organisme. Wanneer de 16SrRNA genen van twee 

organismen op elkaar lijken, zijn deze organismen evolutionair nauw verwant aan elkaar. 



Chapter VI 
 

 94 

op dat de pMEA-elementen geïntegreerd in de chromosomen samen met hun gastheren 

geëvolueerd zijn. 

 

De oorsprong en evolutie van pMEA-elementen en andere AICE’s 

Door de DNA-sequentie van verschillende AICE’s met elkaar te vergelijken kan inzicht 

worden verkregen in de verwantschap en evolutie van deze elementen. De sequentie van 

pMEA300 is enkele jaren geleden bepaald en geanalyseerd. Recentelijk is het hele 

genoom van Sac. erythraea bekend geworden, inclusief het geïntegreerde element 

pSE211 en een ander AICE: pSE101. Naast pMEA300 is pMEA100 de enige andere 

bekende Amycolatopsis AICE.  

Om de relatie tussen de verschillende pMEA-elementen te onderzoeken hebben we 

de volledige DNA-sequentie van pMEA100 bepaald, geanalyseerd, en vergeleken met de 

sequenties van pMEA300 en pSE211, en andere AICE’s die beschikbaar waren in de 

online databases. Uit vergelijking van typische AICE-eiwitten met sequenties in online 

databases op het internet bleek dat AICE’s wijder verspreid zijn in actinomyceten. Zo 

bleek het Sac. erythraea genoom nog twee AICE’s te bezitten, naast pSE211 en pSE101. 

Eén van deze twee nieuwe AICE’s kreeg de naam pSE222, en bezit zowel genen die 

verwant zijn aan die van de pMEA-elementen als aan die van andere AICE’s. Het tweede 

element vertoont grote gelijkenis met pSE101 en werd daarom pSE102 genoemd. 

Daarnaast werden er allerlei nieuwe AICE’s gevonden in genomen van andere 

actinomyceten. 

 

Een opmerkelijke eigenschap van de AICE’s is dat ze opgebouwd zijn uit functionele 

modules. In een module zijn alle genen en sequenties voor een bepaalde functie bij 

elkaar gegroepeerd. De AICE’s bestaan uit een integratie-, replicatie-, conjugatie- en 

regulatiemodule en de volgorde van deze modules is gelijk binnen alle AICE’s. Ondanks 

deze geconserveerde modulaire opbouw wordt binnen de modules een grote variatie in 

genen aangetroffen. Dit is vooral het geval bij de replicatiemodule. Dit kan betekenen dat 

de elementen functioneel verwant zijn maar een verschillende afkomst hebben. Een 

andere mogelijkheid is dat ze een gezamenlijke voorouder hebben van waaruit ze vroeg 

in de evolutie uit elkaar zijn geëvolueerd, waardoor de meeste genen niet meer op elkaar 

lijken. Echter, sommige elementen hebben ook zeer verwante genen. Dit duidt erop dat 

deze genen zeer recent in de evolutie zijn uitgewisseld door middel van HGT. De 

geconserveerde modules worden regelmatig geflankeerd door een variabel gebied dat 

vaak genen van niet-actinomyceten bevat. Dit suggereert dat de AICE’s ook met niet-

actinomyceten DNA kunnen uitwisselen. 
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Uit de analyse van verschillende actinomyceet genomen komen tevens aanwijzingen dat 

AICE’s betrokken zijn bij de overdracht van interessante genen, zoals resistentie-genen, 

en genen voor het maken van secundaire metabolieten zoals antibiotica. Zo bevat een 

van de nieuw gevonden AICE’s, pSE102 van Sac. erythraea, een mogelijk 

antibioticumresistentie-gen dat duidt op een mogelijke rol van AICE’s in de verspreiding 

van antibioticaresistentie-factoren. 

 

Dit onderzoek heeft ertoe bijgedragen dat meer inzicht is verkregen in de functionele 

eigenschappen, verwantschap en evolutie van AICE’s. Daarnaast zijn er sterke 

aanwijzingen verkregen dat AICE’s het genoom van hun gastheer veranderen en 

betrokken zijn bij HGT. Het is daarom mogelijk dat AICE’s een belangrijke rol spelen in 

de evolutie van actinomyceten. 

 



 

 




