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Achtergrond

De pneumokok – een commensaal op het verkeerde pad

Streptococcus pneumoniae (de pneumokok) is een Gram-positieve bacterie die de 
menselijke nasofarynx (het deel van het slokdarmhoofd dat zich direct achter 
de neusholte bevindt) koloniseert. Daar maakt de pneumokok voornamelijk 
deel uit van complexe biofilms, die in samenwerking met andere leden van 
de lokale microbiota tot stand komen [1,2]. Rond de 60% van de kinderen 
in de leeftijdscategorie van 2 tot 3 jaar draagt pneumokokken met zich 
mee [3]. Hoewel afhankelijk van diverse demografische, temporele en sociale 
factoren [4] neemt de gemiddelde draagfrequentie daarna af tot beneden 
de 10% in volwassenen [4,5]. In de nasofarynx doet de pneumokok gelukkig 
nauwelijks tot geen kwaad, maar hij kan soms terechtkomen in andere delen 
van het menselijk lichaam, waaronder de longen, het hersenvocht en bloed. In 
tegenstelling tot in de nasofarynx vormt de pneumokok daar een gevaar voor 
de menselijke gezondheid, aangezien hij daar tot diverse, mogelijk dodelijke, 
aandoeningen kan leiden, zoals een pneumonie (longontsteking), meningitis 
(hersenvliesontsteking) of sepsis (‘bloedvergiftiging’) [5]. Hierdoor is de 
pneumokok wereldwijd verantwoordelijk voor meer dan een miljoen doden per 
jaar, in het bijzonder onder kinderen, ouderen en personen met een verzwakt 
immuunsysteem [6]. Daarom, en vanwege de snelle opmars van multiresistente 
pneumokokkenstammen, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
Streptococcus pneumoniae in 2017 op een lijst van 12 pathogenen geplaatst die 
prioriteit behoeven in toekomstig onderzoek (http://www.who.int/medicines/
publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf).
 Om de menselijke nasofarynx te kunnen koloniseren is de 
pneumokok afhankelijk van de productie van vele verschillende stoffen, die 
gezamenlijk virulentiefactoren worden genoemd. Het is niet verrassend dat 
veel virulentiefactoren ook een rol spelen in pathogenese [7–9]. Een van de 
belangrijkste virulentiefactoren is het polysaccharidekapsel, dat zowel de toegang 
tot menselijke epitheelcellen bevordert [10] als de pneumokok beschermt tegen 
fagocytose in het menselijk lichaam [11]. Onder pneumokokkenstammen is een 
grote diversiteit aan kapselgenen bekend, die leidt tot significante variatie in 
kapselstructuur tussen stammen. Deze verschillende kapselsoorten worden als 
verschillende serotypen aangeduid. Er zijn meer dan 90 verschillende serotypen 
bekend en er worden nog steeds nieuwe ontdekt [12].
 Andere belangrijke virulentiefactoren zijn, onder andere, het toxine 
pneumolysine (kan poriën vormen in het membraan van verscheidene 
gastheerceltypes; [13]), PavB en CbpA/PspC (betrokken bij hechting aan 
epitheelcellen; [14,15]), PspA (beschermt tegen menselijk lactoferrine; [16]) W
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en de recenter geïdentificeerde groep van histidinetriade-eiwitten PhtA, PhtB, 
PhtD en PhtE (inhiberen complementdepositie op het celoppervlak van de 
pneumokok; [17]).

Preventie en behandeling van pneumokokkeninfecties

De meest effectieve manier om het sterftegetal ten gevolge van 
pneumokokkeninfecties te verlagen is om dergelijke infecties te voorkomen. 
Met dat doel zijn, vanaf 1945, diverse generaties pneumokokkenvaccins 
ontwikkeld. De eerste generatie vaccins (PPSVs) waren gebaseerd op gezuiverde 
kapselpolysacchariden [18]. Deze vaccins leidden wel tot een verlaging van de 
incidentie van invasieve ziekten, maar bleken ontoereikend in het opwekken 
van een immuunrespons in jonge kinderen en ouderen [19]. Daarom werd een 
nieuw type vaccin, het pneumokokken-conjugaatvaccin (PCV), ontwikkeld, wat 
leidde tot een drastische vermindering van het aantal pneumokokkeninfecties 
onder jonge kinderen [20]. Daarnaast zorgen PCVs, in tegenstelling tot PPSVs, 
ook voor een verminderde draagfrequentie van pneumokokken, waardoor niet-
gevaccineerde personen indirect ook beschermd worden (groepsimmuniteit) [21].
 Een nadeel van zowel PPSVs als PCVs is de praktische beperking van 
het aantal serotypen waartegen kan worden gevaccineerd. De invoering van het 
eerste conjugaatvaccin (PCV7), dat bescherming biedt tegen 7 serotypen, leidde 
inderdaad tot een significant verlaagde incidentie van de vaccin-serotypen, maar 
de vrijgekomen ‘ruimte’ in de menselijke microbiota werd al snel opgevuld door 
alternatieve serotypen, waartegen PCV7 geen bescherming biedt [22]. In reactie 
op deze serotypevervanging werd vervolgens een nieuw vaccin ontwikkeld, 
PCV13, waarbij diverse van de nieuw-dominante serotypen werden opgenomen 
in het vaccin [23]. Hoewel ook dit vaccin op korte termijn het gewenste effect 
heeft, moet de toekomst uitwijzen of een nieuwe golf van serotypevervanging zal 
uitblijven.
 Om te vermijden dat dergelijke verschuivingen binnen de microbiota het 
effect van vaccinatie op termijn teniet zullen doen, is het noodzakelijk antigenen 
te identificeren die meer geconserveerd zijn onder pneumokokken. De meest 
veelbelovende kandidaten hiervoor zijn oppervlakte-eiwitten of gesecreteerde 
eitwitten, waaronder de eerdergenoemde virulentiefactoren pneumolysine [24], 
PspA [25], CbpA/PspC [26] en PhtD [27,28].
 In het geval van een daadwerkelijke pneumokokkeninfectie kan deze 
worden behandeld met verschillende antibiotica. Macroliden en bètalactams 
worden daarbij het meest voorgeschreven (bv. een cocktail van het bètalactam 
amoxicilline en de bètalactamase-inhibitor clavulaanzuur). Als alternatief 
worden ook antibiotica uit de bètalactam-subfamilie cefalosporines gebruikt. 
In specifieke gevallen worden ook andere antibioticaklassen gebruikt, zoals 
fluoroquinolonen (bv. levofloxacine). Tot slot is het relevant, met betrekking 
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tot Hoofdstukken 5 en 6, om op te merken dat pneumokokken ook in aanraking 

kunnen komen met antibiotica die niet erg schadelijk voor ze zijn, bijvoorbeeld 

doordat de kuur niet de pneumokok als doelwit heeft. Een voorbeeld hiervan 

is het bètalactam aztreonam, dat vooral ter behandeling van Gram-negatieve 

bacteriën, zoals Pseudomonas aeruginosa, wordt voorgeschreven.

De pneumokok – een ontsnappingskunstenaar

Ondanks de effectiviteit van zowel antibiotica als vaccinaties is er reden tot 

zorg. De pneumokok is een geduchte tegenstander gebleken en net als vele 

andere leden van de menselijke microbiota moeilijk volledig te kwijt te raken. 

Een van de verklaringen voor de volhardendheid van de pneumokok is diens 

buitengewone genomische plasticiteit, die helpt in het ontwijken van het 

immuunsysteem. Naast de eerdergenoemde serotypevervanging, waarbij 

dominante stammen worden vervangen door stammen van een ander serotype, 

kunnen pneumokokken ook hun serotype veranderen [29] door middel van 

recombinatie. Dit brengt de houdbaarheid van op polysacchariden gebaseerde 

vaccins nog verder in gevaar. Verder evolueren diverse oppervlakte-eiwitten, 

waaronder PspA en CbpA/PspC, sneller dan gemiddeld [30,31]. In Hoofdstuk 2 

laten we zien dat ook de histidinetriade-eiwitten onderhevig zijn aan 

sequentievariatie door recombinatie. Hieruit volgt dat de langetermijngevolgen 

van nieuwe vaccins op antigen-allelfrequenties nauwgezet in kaart moeten 

worden gebracht. Tot overmaat van ramp heeft het aandeel van multiresistente 

pneumokokken schrikbarende proporties aangenomen. Illustratief hiervoor is 

een studie, uitgevoerd in 2009 in Japan, waaruit bleek dat maar liefst 91% van de 

goed-koloniserende serotypen resistent was tegen drie of meer antibiotica [32].

Competentie voor genetische transformatie in pneumokokken

Een belangrijke rol in deze Houdini-act [33] is ongetwijfeld weggelegd voor het 

competentiesysteem van de pneumokok, dat genetische transformatie mogelijk 

maakt. Dit stelt een cel in staat om exogeen DNA op te nemen en dit te integreren 

in het eigen genoom (transformatie). Hoewel de term ‘competentie’ in bacteriën 

doorgaans specifiek verwijst naar het transformatieproces, behelst competentie 

in de pneumokok nog vele andere functionaliteiten [34,35], waaronder DNA-

reparatie, productie van bacteriocines [36,37] en hitteschokrespons. Deze 

diversiteit aan geactiveerde processen is interessant, zeker wanneer we in 

ogenschouw nemen dat een breed spectrum aan antibiotica juist competentie in 

pneumokokken kan induceren (Hoofdstukken 5 en 6; [38]). Omdat een aantal 

andere bacteriële stressresponsmechanismen (zoals de SOS-respons; [39]) 

ontbreken, ontstond de hypothese dat competentie deze rol vervult in de 

pneumokok [40,41].W
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Regulatie van competentie in pneumokokken

Hoewel de expressie van een groot aantal genen wordt beïnvloed tijdens 
competentie in de pneumokok, wordt initiële activatie hoofdzakelijk bepaald 
door vijf genen, verdeeld over twee operons [42], comAB en comCDE, beide met 
een zeer laag basaal expressieniveau. Expressie van deze operons leidt tot de 
productie van gelijknamige eiwitten ComABCDE. ComC is een 41 aminozuren 
lang peptide dat door transportcomplex ComAB geëxporteerd kan worden. 
Daarbij wordt een leadersequentie afgeknipt en blijft het extracellulaire, 17 
aminozuur lange competentie-stimulerende peptide (CSP) over, dat vervolgens 
als een quorum-sensing-signaalpeptide fungeert [43]. ComDE vormt samen een 
tweecomponenten-regulatiesysteem. Het membraangebonden histidinekinase 
ComD bindt het extracellulaire CSP, autofosforyleert en draagt vervolgens 
een fosfaatgroep over aan de responsregulator, ComE. Gefosforyleerd ComE 
(ComE~P) activeert tenslotte de expressie van zowel comAB als comCDE [44], 
waardoor een autokatalytische cyclus ontstaat. Daarnaast activeert ComE~P de 
expressie van comX, dat codeert voor de competentie-specifieke sigmafactor σX, 
nodig voor de activatie van het gehele competentieregulon (Hoofdstuk 4; [45]). 
Tegenover deze positieve feedback staan, onder andere, processen als mRNA- en 
eiwitdegradatie die de autokatalytische cyclus afremmen en kunnen voorkomen 
dat competentie wordt geactiveerd. Daarnaast hangt de autokatalytische 
efficiëntie af van diverse parameters, waaronder de zuurgraad van het medium. 
Alleen als de extracellulaire concentratie van CSP een bepaalde (conditie-
afhankelijke) drempelwaarde overschrijdt, wint de positieve feedback het van de 
tegenwerkende factoren en neemt de expressie van competentiegenen sterk toe.

Dit proefschrift

Het genoom en transcriptoom van S. pneumoniae D39V

De pneumokokkenstam die wij in ons laboratorium gebruiken (D39V) is afgeleid 
van stam NCTC 7466 (Public Health England), evenals stam D39W, waarvan de 
genoomsequentie ruim tien jaar geleden is vastgesteld [46]. Hoewel stammen 
D39W en D39V zeer nauw verwant zijn, zijn we, in de loop der jaren, op een 
aantal verschillen tussen de stammen gestuit. Daarom hebben we in Hoofdstuk 2 
de genoomsequentie van D39V de novo vastgesteld met behulp van het recent 
ontwikkelde PacBio-sequencing. Een vergelijking tussen de genoomsequentie 
van D39V en die van D39W bracht een aantal verrassende verschillen aan het 
licht. Ten eerste ontbreekt in D39V het cryptische plasmide pDP1, dat wel 
aanwezig is in D39W. Ten tweede is een stuk van 162 kilobaseparen rond de 
replicatieterminus volledig geïnverteerd in D39V, waarvan de consequenties later 
in dit hoofdstuk worden besproken. Ook zagen we een verschil in de lengte van 

W
eten

sch
. 

sam
en

vattin
g



198

pavB, door een verschillend aantal herhalingen van een repetitieve sequentie in 
het gen. Omdat ook de geïnverteerde regio rond de terminus geflankeerd wordt 
door een lange inverted repeat, is het op basis van de D39W-sequentiedata [46] 
niet vast te stellen wat de daadwerkelijke opmaak is van de relevante delen van 
het genoom. We laten echter, aan de hand van andere pneumokokkenstammen, 
in Hoofdstuk 2 zien dat beide variaties voorkomen.
 Vervolgens hebben we dit genoom tot in detail geannoteerd. Naast de 
gebruikelijk elementen (tRNAs, rRNA en eiwitcoderende sequenties) hebben 
we ook transcriptgrenzen bepaald, motieven voor transcriptieregulatie 
gelokaliseerd en nieuwe, kleine, niet-coderende RNAs (sRNAs) gedetecteerd. 
Aan de hand van de bepaalde transcriptie-startsites [47] en terminatoren 
(Hoofdstuk 2), gecombineerd met co-expressiedata (Hoofdstuk 3), hebben we 
vermeende operons gedefinieerd. We hebben al deze informatie gepresenteerd in 
Hoofdstuk 2 en beschikbaar gemaakt in een gebruiksvriendelijke genoombrowser: 
PneumoBrowse.
 Gebruikmakend van de nieuwe annotatie van het genoom van stam D39V 
hebben we een compendium gecreëerd van het transcriptoom van de pneumokok 
onder 22 condities die van belang zijn voor infectie (Hoofdstuk 3). Hierbij 
hebben we belangrijke parameters (zoals temperatuur, suikertype of contact met 
gastheercellen) gevarieerd om relevante overgangen binnen het menselijk lichaam 
of tijdens transmissie na te bootsen. Ook deze rijke dataset hebben we openbaar 
en doorzoekbaar gemaakt in de vorm van PneumoExpress. Deze database bevat, 
naast de expressieprofielen van ieder gen in de 22 verschillende condities, ook 
een co-expressiematrix waarmee genen met gecorreleerde expressiepatronen 
kunnen worden geïdentificeerd. Om de kracht van deze matrix aan te tonen 
bespreken we onder andere de identificatie van een nieuw competentiegen, briC 
(Hoofdstukken 3, 4; [48]) en een analyse van PyrR-gereguleerde RNA-switches 
(Hoofdstuk 2).

Een verfijnd beeld van het competentieregulon

De laatste uitputtende analyses van het competentieregulon van de 
pneumokok werden in 2004 gepubliceerd en waren gebaseerd op 
DNA-microarraytechnologie [34,35]. Dankzij de opkomst van nieuwe 
sequentiebepalingstechnieken en door de nieuwe genoomannotatie van stam 
D39V (Hoofdstuk 2) konden we de bestaande kennis van het competentieregulon 
verfijnen (Hoofdstuk 4). Hiervoor gebruikten we transcriptoomdata van cellen 
direct vóór en 3, 10 en 20 minuten ná de activatie van competentie. Deze data 
maken onderdeel uit van de PneumoExpress-database (Hoofdstuk 3). Door 
gebruik te maken van bekende transcriptgrenzen (Hoofdstuk 2) en van co-
expressiedata (Hoofdstuk 3) konden we expressieveranderingen van individuele 
genen grotendeels herleiden tot een veel kleiner aantal beïnvloede promoters. W
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Op die manier hebben we een completer en meer genuanceerd overzicht van 
het competentieregulon verkregen (Hoofdstuk 4). Onder de gereguleerde 
genen bevinden zich meerdere sRNAs met nog onbekende functie. Toekomstig 
onderzoek zal moeten uitwijzen wat de rol is van deze nieuwe elementen tijdens 
competentie. Daarnaast hebben we ook diverse stressresponsregulons die worden 
geactiveerd tijdens competentie kunnen verfijnen.

Competentie en genomische plasticiteit

De observatie dat bepaalde klassen van antibiotica competentie kunnen 
bevorderen [38] is zorgwekkend, aangezien dit betekent dat sublethale 
antibioticadoses de genomische plasticiteit van de pneumokok kunnen 
bevorderen. Sinds deze observatie is inderdaad bevestigd dat klinische 
interventies grote veranderingen in het genoom van de pneumokok teweeg 
hebben gebracht [30,31,49]. In de eerste plaats kan transformatie met exogeen 
DNA leiden tot de acquisitie van resistentiegenen of tot genmodificatie als gevolg 
van homologe recombinatie. Een tweede aspect van genomische plasticiteit is 
de snelle evolutie van oppervlakte-eiwitten [30,31] die veelal worden gezien 
als geschikte vaccinkandidaten. Variatie van de corresponderende genomische 
loci kan leiden tot ontwijking van het menselijke immuunsysteem. Hoewel 
homologe recombinatie wordt beschouwd als de belangrijkste drijvende kracht 
voor genomische plasticiteit, zijn ook rollen weggelegd voor fasevariatie van 
restrictie-modificatiesystemen [49,50] en transmissie van mobiele genetische 
elementen [30].
 Diverse oppervlakte-eiwitten, inclusief cholinebindende eiwitten (CBPs), 
hebben een sterk repetitief karakter, wat als verklaring zou kunnen dienen voor 
de verhoogde recombinatiegraad in deze loci. Een voorbeeld hiervan is de in 
Hoofdstuk 2 besproken variatie in lengte van het pavB-gen in verschillende 
pneumokokkenstammen [46]. Tevens hebben we, ook in Hoofdstuk 2, de 
histidinetriade-eiwitten (PhtABDE) toegevoegd aan de lijst met variabele 
antigenen. Meest opvallend hieraan is dat de eerdergenoemde inversie van 162 
kilobaseparen zorgt voor een herschikking van pht-genen phtB en phtD. Daarnaast 
laten we ook bewijs zien voor intra- of intergenomische recombinatie tussen 
verschillende pht-genen. Deze bevindingen vragen om een kritische evaluatie 
van de effectiviteit op lange termijn van nieuwe, op PhtD gebaseerde vaccins.

Nieuwe inzichten in de regulatie van competentie

Hoewel vele verschillende antimicrobiële stoffen de ontwikkeling van competentie 
bevorderen, was alleen voor aminoglycosiden het onderliggende mechanisme voor 
deze activatie bekend. Aminoglycosiden zorgen voor een verhoogde hoeveelheid 
aan misgevouwen eiwitten. Deze misgevouwen eiwitten kunnen worden 
gedegradeerd door het membraan-geassocieerde protease HtrA, dat daarnaast 
ook CSP kan afbreken [51,52]. Een toename in het aantal misgevouwen eiwitten 
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zorgt ervoor dat er minder HtrA beschikbaar is om CSP te degraderen, leidt dus 
effectief tot een hogere CSP-concentratie en bevordert daardoor competentie. In 
dit proefschrift demonstreren we nog twee andere mechanismen voor de activatie 
van competentie door antibiotica. Ten eerste zorgen stoffen die DNA-replicatie 
aantasten, zoals fluoroquinolonen, voor een verhoging van het aantal kopieën 
(op DNA-niveau) van genen dichtbij de replicatie-startplaats (oriC; ‘origin of 
replication’). Dientengevolge neemt het expressieniveau van comAB en comCDE, 
die zich beiden dichtbij oriC bevinden, licht toe, waardoor de drempelwaarde van 
extracellulair CSP kan worden overschreden en competentie wordt ingeschakeld 
(Hoofdstuk 5).
 Tot slot hebben we onderzocht of er nog andere, klinisch relevante 
stoffen zijn die competentie induceren. We laten in Hoofdstuk 6 zien dat dit 
het geval is voor zowel het bètalactam aztreonam als bètalactamase-inhibitor 
clavulaanzuur en dat dit in beide gevallen onafhankelijk is van gendosering of 
degradatie van CSP door HtrA. Beide stoffen hebben penicillinebindend eiwit 
3 (PBP3) als doelwit en veroorzaken daardoor de vorming van een keten van 
cellen. Een dergelijk fenotype zorgt voor een verschuiving van quorum sensing 
op populatieniveau naar lokale quorum sensing, waarbij communicatie tussen 
verschillende ketens sterk verminderd is. Dit resulteert in een situatie waarin 
competentie lokaal opgereguleerd raakt en eerder wordt geactiveerd dan in 
onbehandelde cellen. Door de verminderde communicatie tussen ketens is het 
tijdsbestek waarin een subpopulatie van competente cellen aanwezig is, en dus 
getransformeerd kan worden, significant langer. We merken hierbij op dat dit 
mechanisme binnen de definitie van quorum sensing [53] valt en dat er geen 
sprake is van een contactafhankelijkheid [54] tussen cellen voor propagatie van 
competentie, zoals ook eerder aangetoond door Moreno-Gámez et al. [55]. Het 
‘quorum’ dat nodig is voor activatie van competentie is afhankelijk van diverse 
parameters en een quorum-sensingsysteem kan dan ook op vele verschillende 
stimuli reageren. Voorbeelden van dergelijke stimuli zijn, in het geval van 
het competentiesysteem van pneumokokken, verminderde betrouwbaarheid 
tijdens translatie [51] of DNA-replicatie (Hoofdstuk 5) en een toename in lokale 
populatiedichtheid (Hoofdstuk 6).
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