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Natuurlijke producten 
Natuurlijke producten zijn verbindingen die gesynthetiseerd worden door 
levende organismen en die een grote variatie aan functies hebben voor 
het producerende organisme en voor de mens. Secundaire metabolieten 
zijn een voorbeeld van natuurlijke producten. Dit zijn moleculen die niet 
essentieel zijn voor het producerende organisme maar die wel zijn 
overleving kunnen bevorderen. Pigmenten, chelatoren en bioactieve 
moleculen (bv antibiotica) zijn belangrijke groepen van secundaire 
metabolieten 1-6. Actinomyceten zijn de belangrijkste bacteriële bron van 
secundaire metabolieten, en leden van het genus Streptomyces zijn de 
belangrijkste producenten. De meeste antibiotica die momenteel 
medisch toegepast worden zijn dan ook geisoleerd uit Streptomyces 
stammen 7. De snelle ontwikkeling van antibioticaresistentie in 
ziekteverwekkende (pathogene) bacteriën is een bekend probleem dat in 
detail beschreven is en met urgentie bestreden moet worden 8, 9. In de 
periode 1962 tot 2000 is er geen enkele nieuwe klasse van antibiotica 
geïntroduceerd voor de behandeling van bacteriële infecties. De meest 
recente klasse die commerciële toepassing gevonden heeft is die van de 
lipopeptiden, en wel in 2000, maar deze antibiotica waren al bekend 
vanaf 1952 10. De ontdekking van geheel nieuwe klassen van moleculen 
waarmee de groeiende aantallen resistente microorganismen bestreden 
kunnen worden is daarom nu een grote prioriteit. Momenteel wordt dan 
ook op relatief grote schaal onderzoek verricht naar de natuurlijke 
rijkdom aan secundaire metabolieten. 

Activatie van potentiële biosynthetische genclusters (BGCs) 
In de afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe technieken en strategiën 
ontwikkeld voor de identificatie van genclusters die coderen voor 
biosyntheseroutes voor nieuwe antibiotica in de steeds grotere aantallen 
microbiële genoomsequenties die nu beschikbaar komen. Door deze 
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nieuwe ontwikkelingen in de bioinformatica en  
genoomsequentieanalyse wordt het steeds duidelijker dat het aantal 
bekende microbiële natuurlijke producten nog maar een puntje van de 
ijsberg is. Ook bij de analyse van de genoomsequenties van 
Streptomyceten, bacteriën die traditioneel gebruikt worden voor de 
productie van secundaire metabolieten, werd een grote capaciteit 
waargenomen voor de synthese van vele onbekende verbindingen, 
potentieel met antimicrobiële eigenschappen 11, 12. Ook stammen van 
bacteriegeslachten die niet bekend staan als producenten van secundaire 
metabolieten, bijvoorbeeld Rhodococcus en Mycobacterium 13, hebben 
een relatief groot aantal BGCs in hun genomen. De meeste van deze BGCs 
zijn cryptisch, wat wil zeggen dat ze niet ‘actief’ zijn en dat dus het 
product niet gevormd wordt. Verschillende technieken zijn ontwikkeld 
om deze clusters te activeren, zoals heterologe expressie (in andere 
bacteriën), stimuleren van de aanvoer van precursor moleculen door 
inactivatie van bekende biosynthetische routes, engineering van controle 
systemen of het construeren van nieuwe en/of verbeterde 
biosyntheseroutes (synthetische biologie) 14-17 (Hoofdstuk 1).  

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van onderzoek waarbij 
verschillende technieken gebruikt zijn om BGCs te activeren in 
Streptomyces clavuligerus, een bekende producent van antibiotica 
(Hoofdstukken 2 en 3). Ook is er een gedetailleerde bioinformatica 
analyse uitgevoerd van het verrassend grote aantal cryptische secundaire 
genclusters die in de genoomsequenties van Rhodococci en Mycobacteria 

gevonden worden (Hoofdstuk 4). Het γ-butyrolacton signaalsysteem, 
bekend om zijn regulerende rol bij de synthese van secundaire 
metabolieten in Streptomycetes 18, bleek ook in deze geslachten voor te 
komen. De aanwezigheid van dit cluster is eerder voorspeld in 4 
Rhodococcus stammen 13 maar dit proefschrift laat zien dat het breed 
verspreid aanwezig is in dit bacteriegeslacht. Een meer gedetailleerde 
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karakterisatie van het Rhodococcus jostii RHA1 γ-butyrolacton systeem 
wordt hier beschreven (Chapter 5). 

Heterologe productie van indigoidine 
S. clavuligerus is het meest bekend als producent van clavulaanzuur, een 
β-lactamase remmer die in combinatie met amoxicillin gebruikt wordt in 
Augmentin, een geneesmiddel dat bacteriële infecties bestrijdt  19, 20. 
Clavulaanzuur is een van de belangrijkste secundaire metabolieten van S. 
clavuligerus. Zijn biosyntheseroute is gedeeltelijk gelijk aan die voor 
clavam antibiotica, zoals alanyl-clavam 21. De wild type (natuurlijke) stam 
produceert ook spoortjes holomycin, en de tunicamycine-achtige 
antibiotica MM 19290 22. Uit genoomanalyse is gebleken dat deze stam 
verder ook nog codeert voor een indrukwekkend aantal cryptische BGCs 
12. De heterologe expressie van een van deze cryptische BGCs, coderend
voor de biosynthese van het blauwe pigment indigoidine, wordt 
beschreven in Hoofdstuk 2. Dit pigment wordt door verschillende 
bacteriën geproduceerd en heeft waarschijnlijk anti-oxidatieve en 
antimicrobiële eigenschappen 23-25. Het is echter niet bekend of 
indigoidine het eindproduct van deze biosyntheseroute is; ook zijn de 
functies van de meeste genen in dit BCG nog onbekend. De cryptische 
gencluster in S. clavuligerus codeert voor een homoloog van de 
nonribosomale peptide synthetase die nodig is voor de productie van het 
blauwe pigment indigoidine (IndC) 26. Ook interessant is dat IndC van S. 
clavuligerus een extra domein heeft, een 4-oxalocrotonate tautomerase 
(4-OT)-achtig enzym, met een onbekende functie. Dit tautomerase-
achtige enzym wordt normal gecodeerd door een afzonderlijk (eigen) gen 
in de indigoidine biosynthese gencluster (indD). Hoofdstuk 2 toont aan 
dat een dergelijke fusie van indC en indD genen breder verspreid 
voorkomt, en wel in tenminste 30 verschillende bacteriestammen. 
Heterologe expressie van indC(D) en de flankerende genen uit S. 
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clavuligerus in verschillende andere Streptomyces stammen resulteerde 
niet in synthese van een blauw pigment. Expressie van alleen indC(D), 
onder controle van een sterke promoter, resulteerde wel in synthese van 
indigoidine, zowel in Streptomyces coelicolor, R. jostii, als in Escherichia 
coli. Dit is het eerste directe experimentele bewijs dat IndC(D) van S. 
clavuligerus inderdaad codeert voor een indigoidine synthetase. 
Expressie van alleen het S. clavuligerus IndC, dus zonder het tautomerase 
domein, resulteerde zelfs in synthese van meer indigoidine dan expressie 
van het complete indC(D) gen. Ook het tautomerase domein in IndC(D) 
werd in meer detail bestudeerd. Daartoe werd een S. clavuligerus gen dat 
alleen codeert voor het losse IndD domein tot expressie gebracht in E. coli 
en gezuiverd als een actief enzym. Analyse toonde aan dit IndD een 
promiscue Michael-achtige additiereactie katalyseert maar geen van de 
canonieke (gebruikelijke) reacties die beschreven zijn voor 4-OT 
tautomerases. De fysiologische functie van dit tautomerase-achtige 
enzym is nog onbekend. Fusie van IndC en IndD zorgt mogelijkerwijs voor 
het handhaven van vergelijkbare enzymniveaus, en garandeert dat beide 
enzyme fysiek dichtbij elkaar zijn. Wellicht wordt hiermee een snelle 
(onbekende) reactie mogelijk voordat de indigoidine monomeren 
condenseren tot indigoidine. Momenteel valt ook nog niet uit te sluiten 
dat vanwege de fusie dit tautomerase enzym inactief is.  

Hoofdstuk 2 toont aan dat secundaire metabolieten van S. clavuligerus 
geproduceerd kunnen worden in verschillende heterologe 
gastheerstammen, waaronder Rhodococcus, een actinomyceet die 
duidelijk sneller groeit dan Streptomyces. Momenteel beschikken wij al 
over goede moleculaire technieken voor metabole engineering van 
Rhodococci. Mede hierdoor zijn Rhodococci zeer interessant als 
alternatieve gastheren voor de heterologe expressie (en engineering) van 
genclusters voor secundaire metabolieten uit Streptomyces. 
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Isolatie en karakterisatie van zes varianten van de MM 19290 

tunicamycine antibiotica uit S. clavuligerus stam ∆7 
In dit onderzoek is een mutant van S. clavuligerus ATCC 27064 
geconstrueerd (stam Δ7) die volledig geblokkeerd is in de synthese van 
clavulaanzuur, de belangrijkste secundaire metaboliet geproduceerd 
door deze bacterie. Ook de synthese van holomycine is geblokkeerd in 
deze mutant 27. Vervolgens is onderzocht of in mutant stam Δ7 nu andere 
biosyntheseroutes voor secundaire metabolieten geactiveerd zijn, of dat 
hun expressie verbeterd is. Uit analyse bleek dat S. clavuligerus stam Δ7 
inderdaad nog andere bioactieve verbindingen maakt. Na hun extractie 
en verschillende zuiveringsstappen zijn deze bioactieve verbindingen met 
massa spectrometrie (MS) en MS/MS technieken verder geanalyseerd. 
Dit resulteerde in de identificatie en karakterisatie van 6 verbindingen 
met massawaarden overeenkomstig met die van verschillende varianten 
van tunicamycine, en de structureel verwante corynetoxine en 
streptovirudine verbindingen 28. Tunicamycine-achtige verbindingen 
(bekend als MM 19290) worden in spoortjes geproduceerd door de wild 
type stam S. clavuligerus ATCC 27064 22, 29 maar informatie over hun 
structuren was nog niet beschikbaar. De verschillende tunicamycine-
achtige moleculen variëren in hun activiteit 30. Zo zijn tunicamycines in 
staat om cellulaire N-glycosyleringsactiviteiten te remmen, waardoor ze 
zeer toxisch zijn, en ze worden voor verschillende medische en 
onderzoeksdoelen gebruikt 31-34. Het is mogelijk dat de nieuwe varianten 
van deze antibiotica nieuwe (bio)activiteiten hebben die wellicht ook 
toegepast kunnen worden. De resultaten die gepresenteerd worden in 
dit hoofdstuk dragen sterk bij aan onze kennis over de diversiteit aan 
tunicamycine-achtige verbindingen die gesynthetiseerd worden door S. 
clavuligerus ATCC 27064 (Hoofdstuk 3). 
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Het geslacht Rhodococcus heeft een groot potentieel voor productie van 
secundaire metabolieten  
Rhodococci staan bekend om hun vermogen om een grote variatie aan 
(aromatische) verbindingen af te breken 35-38 maar zijn nog nauwelijks 
onderzocht op hun vermogen om secundaire metabolieten te 
synthetiseren. Recent is duidelijk geworden dat de genomen van 
Rhodococcus stammen coderen voor een groot aantal onbekende 
biosynthetische gen clusters (BGCs) 13. Het geslacht Rhodococcus is nauw 
verwant aan dat van Mycobacterium, met gevreesde pathogene 
bacteriën zoals Mycobacterium tuberculosis en Mycobacterium leprae. 
Teneinde het biosynthetische potentiaal van Rhodococcus nader te 
bestuderen zijn de 20 beschikbare genoomsequenties van Rhodococci 
geanalyseerd en vergeleken met die van verschillende Mycobacterium 
stammen, en die van Amycolicicoccus subflavus. De meeste BGCs van 
deze stammen blijken geen enkele overeenkomst te hebben met 
genclusters betrokken bij de synthese van bekende natuurlijke 
producten. Een 5-tal genclusters bleken in alle onderzochte stammen van 
deze 3 bacteriegeslachten aanwezig te zijn. Hun analyse resulteerde in 
identificatie van PKS13 als de laatste condensatiestap in 
mycolzuursynthese. Mycolzuren vormen het hoofdbestanddeel van de 
celwand van deze bacteriën. PKS13 katalyseert daarom een essentiële 
biosynthesestap in deze 3 geslachten. Door deze stap te remmen zouden 
pathogene Mycobacterium stammen bestreden kunnen worden 39. De 
gevonden gemeenschappelijke genclusters bleken verder te coderen 
voor essentiële enzymen betrokken bij celwandsynthese, synthese van 
ijzer-zwavel clusters of vitamine K12 synthese. Voor 2 van deze 
gemeenschappelijke genclusters kon geen functie gevonden worden; hun 
aanwezigheid in de genomen van al deze stammen doet vermoeden dat 
zij ook coderen voor essentiële functies. Deze gemeenschappelijke 
genclusters kunnen dus verantwoordelijk zijn voor de synthese van 
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interessante nieuwe verbindingen, en zijn wellicht ook nieuwe doelen 
voor bestrijding van pathogene stammen. Inactivatie van deze 
genclusters door mutagenese zal mogelijkerwijs resulteren in zwakkere 
stammen die gebruikt kunnen worden als levend vaccin.  

Ook werden de genclusters bestudeerd die alleen aanwezig zijn in 
nauwverwante stammen, en de clusters die specifiek in slechts 1 stam 
aanwezig zijn. Stam-specifieke clusters zijn interessant omdat de kans 
dan groter is dat de secundaire metaboliet die geproduceerd wordt nog 
geheel nieuw is. Herontdekking van al eerder geïdentificeerde 
metabolieten komt in dit onderzoeksveld helaas vaak voor 40. Na analyse 
van de conservering van de BGCs in de verschillende bacteriegeslachten 
en soorten zijn hypotheses opgesteld voor hun mogelijke biologische rol; 
tevens zijn ze qua relevantie gerangschikt voor hun toekomstige 
functionele karakterisatie. Van alle bestudeerde Rhodococci bleken R. 
jostii RHA1 en 3 Rhodococcus opacus stammen het grootste aantal BGCs 
in hun genomen te hebben, zelfs meer dan in de zeer bekende 
producenten van secundaire metabolieten, S. coelicolor en S. 
clavuligerus. Deze Rhodococcus stammen zijn dus zeer interessant om in 
meer detail te bestuderen (Hoofdstuk 4).  

Identificatie en karakterisatie van het γ-butyrolacton systeem in R. jostii 
RHA1 
Gezien het grote aantal cryptische genclusters voor secundaire 
metabolieten in Rhodococci is het ook zeer relevant om de regulering van 
genexpressie en metabolietsynthese op te helderen. Daartoe werd een 
van de meest geconserveerde BGCs in Rhodococci in meer detail 

bestudeerd, namelijk het quorum-sensing systeem voor γ-butyrolacton 
synthese in R. jostii RHA1. Quorum-sensing is een mechanisme waarbij 
meerdere bacteriën hun genexpressie kunnen afstemmen op de 
populatiedichtheid aan de hand van signaalmoleculen. Het γ-
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butyrolactonsysteem is eerder in detail bestudeerd in S. coelicolor, en is 
betrokken bij de activatie van routes voor synthese van secundaire 
metabolieten 18, 41-43. De resultaten laten zien dat R. jostii RHA1 inderdaad 

γ-butyrolactonmoleculen synthetiseert, de eerste keer dat dit 
gerapporteerd wordt buiten het geslacht Streptomyces. Door gebruik te 
maken van een eerder ontwikkeld detectiesysteem 44 kon aangetoond 

worden dat de uit R. jostii RHA1 geextraheerde γ-butyrolactonmoleculen 
(RJBs) zelfs in staat zijn om een interactie aan te gaan met het 
receptoreiwit ScbR van S. coelicolor. Het is dus mogelijk dat deze RJB 
moleculen een rol spelen in de communicatie tussen deze 2 geslachten. 
LC-MS analyse van deze extracten, gebruikmakend van eerder 

gesynthetiseerde en gekarakteriseerde S. coelicolor γ-
butyrolactonmoleculen 45, resulteerde in identificatie van een RJB 
molecuul met de massa en het elutiepatroon van 6-dehydro SCB2, de 

precursor van het S. coelicolor γ-butyrolacton SCB2 molecuul. Ook werd 
het gblA gen geidentificeerd als het belangrijkste gen voor RJB synthese 
in R. jostii RHA1. Deletie van het gblA gen in R. jostii RHA1 resulteerde in 
compleet verlies van RJB synthese; overexpressie van het gblA gen 
resulteerde in hogere RJB niveaus. In dit onderzoek namen we ook voor 
het eerst waar dat R. jostii RHA1 moleculen met antimicrobiële activiteit 
synthetiseert (Hoofdstuk 5). De enige tot nu toe bekende R. jostii RHA1 
secundaire metabolieten coderen voor sideroforen (ijzerbindende 
moleculen). Deze R. jostii RHA1 moleculen met antimicrobiële activiteit 
zijn dus wellicht geheel nieuw en daarmee interessante doelen voor 

verder onderzoek. Gezien de belangrijke rol van γ-butyrolactonmoleculen 
in Streptomyces 46 is het denkbaar dat RJBs gebruikt kunnen worden om 
de expressie van cryptische genclusters voor secundaire metabolieten in 
Rhodococci te activeren.  
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De resultaten van het onderzoek beschreven in dit proefschrift vergroten 
onze kennis over cryptische genclusters voor secundaire metabolieten in 
S. clavuligerus and R. jostii RHA1. Ook is duidelijk geworden dat stammen 
van het geslacht Rhodococcus potentieel veel verschillende en nieuwe 
natuurlijke producten kunnen synthetiseren. Streptomyces en 
Rhodococcus stammen zijn zeer interessant voor verder onderzoek naar 
nieuwe secundaire metabolieten, als bron van nieuwe BGCs, of als 
gastheren voor expressie van heterologe genclusters. De genomen van 
beiden coderen voor een verrassend groot aantal cryptische BGCs 11-13, en 
technieken voor hun genetische manipulatie zijn beschikbaar 47, 48. 
Streptomyceten worden al langer bestudeerd voor dit doeleinde en er is 
al een schat aan informatie over hun bioactieve verbindingen 7. Ook zijn 
er veel studies verricht naar de werking van regulatienetwerken in 
Streptomyces soorten, resulterend in betere inzichten in de regulering 
van genexpressie, hetgeen van grote waarde is voor de pogingen die 
momenteel gaande zijn om cryptische genclusters te activeren 41, 49-52. 
Rhodococcus soorten beschikken echter ook over een groot potentieel 
voor productie van (vaak geheel nieuwe) secundaire metabolieten 13. 
Diverse stammen van het geslacht Rhodococcus zijn intensief bestudeerd 
voor hun grote catabole vermogen 37 en moleculaire technieken zijn 
beschikbaar voor hun genetische manipulatie 48. Gezien de aanwezigheid 

van een vergelijkbaar γ-butyrolactonsysteem in beide geslachten zou dit 
systeem over en weer gebruikt kunnen worden voor activatie van hun 
secundaire metabolisme. Idealiter wordt een combinatie van 
verschillende technieken gebruikt om onze kansen te verbeteren op het 
ontdekken van nieuwe antimicrobiële stoffen die actief zijn tegen 
resistente pathogene bacteriën. Ten eerste, het gebruik van 
bioinformaticatechnieken om BGCs te ontdekken in nieuwe 
genoomsequenties. Op basis hiervan kunnen die stammen worden 
geselecteerd voor nader onderzoek die beschikken over cryptische 
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genclusters die potentieel coderen voor interessante nieuwe 
verbindingen (Hoofdstuk 4). In de volgende stap kan een geschikte 
gastheerstam geselecteerd worden voor activatie van deze genclusters, 
gebruikmakend van de verschillende strategiën voor inductie van de 
synthese van deze verbindingen (Hoofdstukken 1 - 3). Ook is het 
essentieel dat de betrokken regulatiesystemen in donor en 
gastheerstammen opgehelderd worden, om te begrijpen waarom deze 
genclusters vaak niet actief zijn, en hoe hun expressie aangezet kan 
worden (Hoofdstuk 5). Dit proefschrift beschrijft in detail de verschillende 
stappen die genomen kunnen worden om expressie van cryptische BGCs 
te activeren.   






