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Achtergrond

Wat is een pneumokok?

Tijdens mijn promotietraject heb ik onderzoek gedaan naar een specifieke 
bacterie, Streptococcus pneumoniae, ook wel bekend als de pneumokok. Deze naam 
is gebaseerd op twee Griekse woorden. Het eerste woord (πνεύμων – ‘pneumoon’) 
betekent 'long' en heeft betrekking op het feit dat de pneumokok longontsteking 
kan veroorzaken. Het tweede woord (κόκκος – ‘kokkos’) betekent 'graankorrel' 
en heeft te maken met de vorm van deze bacterie (eivormig).
 Naast longontsteking kan de pneumokok ook andere ziekten 
veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking (meningitis) of bloedvergiftiging 
(sepsis). Ieder jaar overlijden meer dan een miljoen mensen aan de gevolgen van 
een pneumokokkeninfectie. Verreweg de meeste sterfgevallen vinden we onder 
patiënten met een relatief zwak afweersysteem, zoals jonge kinderen, ouderen 
of AIDS-patiënten.
 Dit doet vermoeden dat de pneumokok een bacterie is die je koste wat 
het kost moet vermijden, maar dat is maar gedeeltelijk waar. Het menselijk 
lichaam zit boordevol bacteriën en we hebben vele daarvan nodig. Feit is dan 
ook dat meer dan de helft van de kinderen onder de vijf en ongeveer één op de 
tien volwassenen pneumokokken met zich meedragen. Deze bacteriën nestelen 
zich in de nasofarynx (het deel van het slokdarmhoofd dat zich direct achter de 
neusholte bevindt), waar ze geen mens kwaad doen. Daarbij komt dat een goed 
functionerend afweersysteem over het algemeen sterk genoeg is om ernstige 
infecties te voorkomen. Hoewel de pneumokok in potentie dodelijke infecties 
kan veroorzaken, zal een gezond persoon er daarom, normaal gesproken, niet 
ziek van worden. De aanwezigheid van deze bacterie in ons lichaam is op zich 
dus geen reden tot paniek.
 Het is echter wel zo dat een pneumokokkeninfectie op de loer ligt 
zodra het afweersysteem verzwakt raakt. Er is al veel onderzoek gedaan naar 
pneumokokken en er zijn veel verschillende varianten van bekend, die we 
serotypes noemen. Het verschil tussen het ene serotype en het andere zit in 
de moleculaire samenstelling van de buitenste laag van de bacterie, die we het 
kapsel noemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat sommige serotypes veel vaker 
ernstige infecties veroorzaken dan andere.

Hoe kunnen we het sterftecijfer door pneumokokken beperken?

De meest voor de hand liggende manier om sterfte door pneumokokkeninfecties tegen 
te gaan is het voorkomen van dergelijke infecties. Daarom is het pneumokokken-
conjugaatvaccin (PCV) opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dit 
vaccin bevat moleculaire structuren die zijn gebaseerd op de kapsels van de 
'gevaarlijkste' serotypen. Door een kind volgens de adviezen te laten vaccineren, 
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leren we diens afweersysteem om specifiek die serotypen te herkennen en te 
verwijderen. Onder wetenschappers is er geen enkele twijfel dat deze vaccinaties 
het sterftecijfer, met name onder jonge kinderen, drastisch hebben verlaagd. 
Daarom is het van groot belang dat kinderen deze vaccins (evenals andere vaccins 
in het Rijksvaccinatieprogramma) ontvangen.
 Natuurlijk komen, ook na invoering van vaccinatieprogramma's, 
pneumokokkeninfecties nog steeds voor, bijvoorbeeld doordat de patiënt niet is 
gevaccineerd of omdat de infectie een serotype betreft dat niet in het vaccin is 
opgenomen. In dat geval is het van belang hoe we zo'n infectie kunnen behandelen. 
Daarvoor hebben artsen beschikking over verschillende soorten antibiotica, 
stoffen die bacteriën kunnen doden. Vaak wordt augmentin voorgeschreven, een 
combinatie van het antibioticum amoxicilline en clavulaanzuur, een hulpstof die 
de effectiviteit van het antibioticum kan verhogen.

De pneumokok – een ontsnappingskunstenaar

Wie nu denkt dat we de pneumokok aardig onder controle hebben, heeft deze 
bacterie behoorlijk onderschat, want er zijn een aantal problemen. In de eerste 
plaats is het niet ideaal dat we, om praktische redenen, niet in één klap tegen 
alle bekende serotypen kunnen vaccineren. Het eerste conjugaatvaccin (PCV7) 
bood bescherming tegen zeven verschillende serotypen. Op korte termijn werkte 
dit goed, maar op lange termijn zagen onderzoekers dat de vrijgekomen 'ruimte' 
in het menselijk lichaam werd ingenomen door andere serotypen. Sommigen 
daarvan bleken ook gevaarlijk. Daarom werd later het nu gebruikte PCV13 
ingevoerd, dat beschermt tegen dertien serotypen (inclusief de eerder genoemde 
zeven). Ook dit vaccin werpt vooralsnog zijn vruchten af, maar we moeten 
afwachten of dat effect op lange termijn ook blijft.
 Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om vaccins te baseren 
op een eigenschap die alle pneumokokken met elkaar delen (in tegenstelling 
tot het variabele kapsel). Er zijn verscheidene eiwitten (grote, complexe 
moleculen) bekend die door (bijna) alle pneumokokken worden gemaakt. 
Daarom onderzoeken wetenschappers nu of ze die eiwitten kunnen gebruiken 
om het afweersysteem te trainen. Er zijn echter nu al signalen dat juist die 
eiwitten zeer snel van uiterlijk kunnen veranderen door de generaties heen 
(later meer hierover). Dat snelgroeiende pneumokokken binnen een halfuur 
nageslacht kunnen produceren, brengt het volgende risico met zich mee; als we 
het afweersysteem trainen met een bepaald eiwit en dat eiwit neemt vervolgens 
een iets andere vorm aan in volgende generaties van pneumokokken, dan 
bestaat de kans dat die bacteriën al vrij snel niet meer herkend worden door het 
afweersysteem.
 Tot slot is er ook nog het probleem van antibioticaresistentie, 
waarbij een bacterie ongevoelig wordt voor een bepaald antibioticum. Dit kan 
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bijvoorbeeld doordat de bacterie een eiwit maakt dat het antibioticum de cel 
uitpompt, afbreekt of op een andere manier onschadelijk maakt. Hoewel het 
vanuit het niets ontstaan van antibioticaresistentie tamelijk zeldzaam is, 
kunnen verschillende bacteriën resistentie van elkaar overnemen (ook hierover 
later meer), waardoor de verspreiding van resistentie schrikbarende proporties 
aanneemt. Ter illustratie: in Japan zagen onderzoekers in 2009 dat van alle 
pneumokokken die ze hadden aangetroffen bij patiënten maar liefst 50-90% 
resistent waren tegen drie of meer verschillende antibiotica.

Een analogie - DNA, transcripten en eiwitten: een boek, transcripten 
en machientjes

Dan zijn we op het punt gekomen dat ik iets moet gaan uitleggen over de moleculen 
die je in een cel kunt vinden. Ik zal beginnen met het biologische verhaal dat, 
onvermijdelijk, een dosis jargon bevat. Dat is voor sommigen even door de zure 
appel heen bijten, maar ik zal het daarna met een (geleende) analogie proberen te 
verduidelijken. Ik had mezelf voorgenomen die analogie niet te gebruiken, maar 
ik heb helaas geen betere kunnen bedenken. Goed, daar gaan we. Om te beginnen 
bevat een bacterie (net als ieder levend wezen) DNA, dat (iets kort door de bocht) 
alle erfelijke informatie bevat. Een DNA-molecuul (chromosoom) zou je kunnen 
zien als een hele lange ketting met vier verschillende soorten bouwstenen erin 
(we noemen die basen), die in een bepaalde volgorde (sequentie) aan elkaar 
zijn bevestigd. Iedere base kan worden aangeduid met een specifieke letter 
(A, C, G of T). Het chromosoom van ‘onze’ pneumokok bestaat uit 2.046.572 
van die basen. In bacteriën blijft het gelukkig vaak bij dat ene chromosoom (in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld mensen, waar het vele malen complexer wordt) en 
we refereren vaak aan dit chromosoom als het genoom.
 Als een bacteriële cel zich in tweeën deelt moet er voor elk van de twee 
resulterende cellen een DNA-molecuul beschikbaar zijn. Het proces waarbij 
het chromosoom wordt gekopieerd noemen we DNA-replicatie. Dat is een 
behoorlijk tijdrovend proces en begint en eindigt altijd op dezelfde plek van het 
chromosoom. Dit gegeven wordt later belangrijk.
 Hoewel DNA-replicatie ervoor zorgt dat de gehele genetische code 
behouden blijft voor het nageslacht, is er tot nu toe niets met die code gebeurd. 
Ietwat versimpeld kun je de DNA-code opsplitsen in stukjes (genen) die ieder 
de instructie voor de productie van één specifiek eindproduct bevatten. Voor het 
gemak beperken we ons hier even tot (de meerderheid van) genen die leiden 
tot de productie van eiwitten. Die eiwitten, op hun beurt, zijn verantwoordelijk 
voor vrijwel alle processen in de cel, waaronder DNA-replicatie, stofwisseling, 
antibioticaresistentie, celdeling, etc.
 Om het nog een klein beetje ingewikkelder te maken, zit er nog een 
tussenstap tussen het DNA (genen) en het eindproduct (eiwitten). Cellen bevatten 
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normaal gesproken slechts één DNA-molecuul, dat al dan niet al gedeeltelijk is 
gekopieerd/gerepliceerd. In de tussentijd worden de codes van individuele genen 
(of kleine groepjes genen) ‘overgezet’ naar kleinere messenger-RNA-moleculen 
ofwel transcripten via een proces dat we transcriptie noemen. De code op een 
transcript wordt uiteindelijk uitgelezen om het gecodeerde eiwit te maken, via 
een proces dat we translatie noemen. Samengevat gaat de informatiestroom dus 
van DNA naar transcript en van transcript naar eiwit. 
 Een cel heeft van het ene eiwit veel grotere aantallen nodig dan van het 
andere en dit wordt grotendeels gereguleerd door verschillen in de aantallen 
gevormde transcripten van de overeenkomstige genen. Zo kan een cel van gen 
A een miljoen transcripten maken en van gen B slechts tien, waardoor eiwit A 
uiteindelijk veel meer gemaakt zal worden dan eiwit B.

Dat gezegd hebbende (zijn jullie er nog?) ga ik nu over tot de beloofde analogie. 
Laten we allereerst het DNA-molecuul zien als een boek met duizend pagina’s. 
Voordat een pneumokok zich deelt, wordt het gehele boek gekopieerd, beginnend 
met pagina 1 en eindigend met pagina 1000 (zoals gezegd duurt dat een poos), 
zodat de nieuwe cel zijn eigen kopie mee kan nemen. Ondertussen worden van 
elke pagina transcripten gemaakt (de overeenkomst met de biologische term is 
waarschijnlijk niet geheel toevallig) – losse vellen met steeds dezelfde inhoud. 
Bovenaan iedere pagina in het DNA-boek staat aangegeven hoeveel transcripten 
er van die pagina nodig zijn. Verder staat op een pagina een bouwtekening van 
één of meerdere machientjes (de eiwitten) en hoe vaker zo’n transcript voorkomt, 
des te meer van de bijbehorende machientjes zullen er worden gemaakt.
 Zoals met iedere analogie zal de vergelijking tussen boeken en de 
processen binnenin een bacterie niet eindeloos uit te breiden zijn, maar ik zal in 
het restant van deze samenvatting proberen, waar nodig, de biologie te blijven 
relateren aan deze analogie (ik doe dit steeds cursief).

Evolutie en competentie

Zoals ik eerder al schreef, kan de pneumokok zowel ons afweersysteem om de 
tuin leiden (door zijn uiterlijk te veranderen) als ongevoelig worden voor bepaalde 
antibiotica. In verreweg de meeste gevallen wordt dit mogelijk gemaakt door een 
verandering in de DNA-code van de pneumokok; soms worden complete genen 
toegevoegd aan of verwijderd uit het genoom (een nieuwe bladzijde wordt aan 
het boek toegevoegd of er wordt er juist eentje uitgescheurd) en soms worden genen 
zodanig veranderd dat de resulterende eiwitten er iets anders uit komen te zien 
of op een iets andere manier gaan werken (de bouwtekeningen in het boek worden 
aangepast, zodat er iets afwijkende machientjes worden gemaakt).
 Nu is de vraag hoe die veranderingen in het DNA tot stand komen. In 
sommige gevallen gaat het om toevallige fouten tijdens DNA-replicatie (mutaties; 
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foutjes tijdens het kopiëren van het boek), waardoor het nageslacht een iets andere 
DNA-code zal hebben dan de moedercel. Hoewel dat misschien wat slordig 
klinkt, zijn dit soort fouten dé drijfveer van evolutie. Soms kan een mutatie 
dodelijk zijn, bijvoorbeeld doordat een belangrijk eiwit niet meer gemaakt wordt. 
Maar in andere gevallen kan een enkele verandering in de DNA-code juist leiden 
tot een ‘gezondere’ bacterie. Om precies te zijn is een mutatie ‘gunstig’ (en dit 
geldt voor zowel bacteriën, planten als mensen) als het de kans op voortplanting 
op de een of andere manier vergroot.
 Alle functionaliteiten die levende cellen bezitten (inclusief 
antibioticaresistentie, maar ook ons vermogen om te zien, te horen en te ruiken) 
zijn uiteindelijk te herleiden tot toevallige veranderingen in de DNA-code. 
Zoals gezegd zijn de ‘fouten’ tijdens DNA-replicatie dus nodig om het ontstaan 
van bijvoorbeeld antibioticaresistentie te verklaren. Maar de lage frequentie 
waarmee zulke fouten daadwerkelijk tot resistentie leiden kan onmogelijk de 
razendsnelle verspreiding van antibioticaresistentie onder bacteriën verklaren. 
Om dat te kunnen begrijpen moeten we het hebben over de uitwisseling van 
informatie tussen verschillende bacteriën. Het is namelijk helemaal niet zo dat 
iedere bacteriesoort het wiel opnieuw moet uitvinden. Integendeel. Er bestaan 
verscheidene manieren waarop bacteriën kunnen ‘communiceren’. In deze 
samenvatting zal ik me beperken tot een systeem dat we competentie voor 
genetische transformatie noemen. Ja, dat is misschien wat een mondvol en dat 
vinden wetenschappers eigenlijk ook wel. We houden het dan ook meestal bij 
‘competentie’. Competentie is een toestand die ‘aan’ en ‘uit’ kan staan in de 
pneumokok. 

Als een cel competent is (d.w.z. dat competentie ‘aan’ staat) produceert hij 
een heleboel verschillende eiwitten (machientjes) met diverse taken. In de eerste 
plaats kunnen een aantal van die eiwitten omliggende bacteriën doden, waardoor 
hun DNA vrijkomt (denk aan ronddwarrelende papieren met allerlei bouwtekeningen 
erop). Vervolgens kunnen andere eiwitten dat DNA de pneumokok in trekken. En 
nu komt het, als de pneumokok bezig is zijn eigen DNA te repliceren (het boek te 
kopiëren) kan hij het DNA dat hij zojuist heeft ‘gevonden’ soms gebruiken in het 
nieuwe DNA-molecuul. Op die manier kan een nieuw gen worden toegevoegd aan 
het genoom (een nieuwe pagina wordt geïntroduceerd in het boek), wat bijvoorbeeld 
leidt tot de productie van een eiwit dat een antibioticum kan afbreken. Daarnaast 
kan een bestaand gen worden vervangen door een variatie erop (een pagina wordt 
vervangen door eentje die erop lijkt), waardoor het uiterlijk van de pneumokok 
bijvoorbeeld verandert. Of dit daadwerkelijk zal gebeuren is afhankelijk van een 
aantal factoren, maar feit is dat competentie de pneumokok in staat stelt om al 
bestaande functionaliteiten in nabije bacteriën over te nemen.

Tot slot moet ik nog even uitleggen hoe competentie nu precies ‘aan’ 
wordt gezet. Zonder al te veel in detail te treden, is het belangrijk om te 
vertellen dat pneumokokken een klein eiwit kunnen maken dat we competentie-
stimulerend peptide (CSP) noemen. De pneumokok transporteert CSP vervolgens 
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de cel uit. Als de hoeveelheid CSP buiten de cel een bepaalde drempel overschrijdt, 
zal de cel competentie ‘aanzetten’. Omdat het signaal dat leidt tot het aanzetten 
van competentie (CSP dus) zich buiten de cel bevindt, dragen verschillende 
cellen allemaal bij aan de hoeveelheid CSP en zullen alle cellen min of meer 
tegelijk competent worden. Omdat competentie erg veel energie vergt van de 
pneumokok, wordt deze toestand maar zo nu en dan aangezet en dan ook maar 
voor een hele korte periode.

Dit proefschrift

De DNA-sequentie van de pneumokok; PneumoBrowse (Hoofdstuk 2)

Om goed onderzoek te kunnen doen naar een bacterie is het belangrijk om 
de genoomsequentie van die bacterie te kennen. Gebruikmakend van nieuwe 
technieken voor DNA-sequentiebepaling, hebben we daarom de exacte DNA-
sequentie van onze pneumokokkenvariant bepaald (we kennen de inhoud van het 
boek). Omdat we al veel kennis hebben van hoe de DNA-code ontcijferd kan 
worden, hebben we vervolgens het genoom geannoteerd: we hebben bestaande 
software gecombineerd met informatie uit de wetenschappelijke literatuur om te 
bepalen welke genen er aanwezig zijn in ‘onze’ pneumokok en welke eiwitten er 
worden geproduceerd (voor welke machientjes de bouwtekeningen in het boek staan). 
Toen we de verkregen genoomsequentie vergeleken met die van vergelijkbare 
pneumokokken, zagen we een aantal opvallende verschillen. Een voorbeeld 
hiervan is dat een stuk DNA (8% van het hele chromosoom) is omgedraaid (een 
serie van 80 bladzijden staan achterstevoren in het boek). Verder viel ons op dat de 
genen voor een bepaalde klasse eiwitten door elkaar gehusseld kunnen worden 
(elementen van het ene machientje komen terecht in het andere en vice versa). Dit is 
belangrijk omdat juist deze eiwitten gezien worden als kandidaten voor nieuwe 
vaccins, aangezien iedere pneumokok ze produceert. Als blijkt dat het uiterlijk 
van die eiwitten te sterk verandert, kan het gebeuren dat het afweersysteem ze 
niet meer herkent. Dit zou dus een strategie kunnen zijn waarmee de pneumokok 
ons te slim af is.

Verder hebben we met gedeeltelijk zelf ontwikkelde analyses 
transcriptgrenzen bepaald (waar een nieuwe pagina begint en eindigt). Ook hebben 
we een aantal nieuwe transcripten gevonden die niet worden vertaald naar een 
eiwit, maar die in plaats daarvan zelf een bepaalde taak kunnen uitvoeren. We 
bereiken de grenzen van de analogie, maar het kan nog net: sommige transcripten 
(blaadjes papier) kunnen zelf tot een machientje gevouwen worden, zie het als origami 
voor gevorderden.

Uiteindelijk hebben we alle verzamelde informatie beschikbaar gemaakt in 
een gebruiksvriendelijke, vrij toegankelijke database/browser (PneumoBrowse), 
die wetenschappers van over de hele wereld kan ondersteunen bij hun onderzoek.
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Transcriptaantallen onder verschillende omstandigheden;  
PneumoExpress (Hoofdstuk 3)

Zoals eerder gezegd kan de pneumokok regelen hoeveel van een eiwit wordt 

gemaakt aan de hand van (onder andere) het aantal transcripten dat wordt 

gemaakt van het bijbehorende gen. Dit aantal staat niet vast, maar kan worden 

aangepast aan de omstandigheden. Zo kan een bacterie stofje X bijvoorbeeld zelf 

maken, met behulp van specialistische eiwitten, maar als stofje X ruimschoots 

in zijn omgeving aanwezig is, is het zonde van zijn energie om die eiwitten te 

produceren. In dat geval kan hij stoppen met de transcriptie van het bijbehorende 

gen.

We hebben in kaart gebracht hoe de pneumokok omgaat met veranderingen 

in zijn omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de temperatuursverandering 

die de pneumokok ondervindt als hij zich van de nasofarynx (ca. 30°C) naar de 

longen (ca. 37°C) verplaatst of aan de verschillende voedingsstoffen die aanwezig 

zijn in verschillende lichaamsdelen. Als we goed begrijpen hoe de pneumokok 

reageert op bepaalde veranderingen, geeft dat informatie over wat hij nodig 

heeft om gezond te blijven. Dat soort informatie kan uiteindelijk van pas komen 

bij het controleren van pneumokokken in ons lichaam. Bovendien is het voor 

toekomstig onderzoek erg handig als je bepaalde genen/eiwitten in verband kunt 

brengen met specifieke condities.

We hebben de pneumokok laten groeien in 22 verschillende condities, 

waaronder ‘long-achtig’, ‘nasofarynx-achtig’ en ‘bloed-achtig’, maar ook in 

contact met menselijke cellen. Ook hebben we een aantal condities gekozen 

waarin competentie ‘aan’ staat. Bij elk van die condities hebben we alle 

transcripten geteld, omdat dat ons indirect vertelt welke eiwitten worden 

ingezet. De bacteriële cel zit boordevol losse transcripten met bouwtekeningen. Omdat 

we de inhoud van het hele boek kennen, weten we precies welke transcripten we kunnen 

verwachten en kunnen we per transcript tellen hoe vaak het voorkomt. Op die manier 

kunnen we bijvoorbeeld achterhalen dat sommige machientjes alleen worden gemaakt 

als cellen op 30°C groeien en andere juist alleen in bloed.

Omdat we zoveel verschillende condities hebben getest, konden we ook 

groepen van genen identificeren die zich hetzelfde gedragen in alle condities. 

Zo kunnen de aantallen transcripten van twee verschillende genen bijvoorbeeld 

hoog en laag zijn in exact dezelfde condities. Als dat patroon duidelijk genoeg 

is, kan dat erop wijzen dat 1) de transcriptie van beide genen op dezelfde manier 

wordt gereguleerd en 2) dat de resulterende eiwitten betrokken zijn bij hetzelfde 

proces. Beide inzichten kunnen zeer waardevol zijn voor ons begrip van de 

complexe processen binnenin een bacteriële cel. Ook al deze informatie hebben 

we beschikbaar gemaakt in een doorzoekbare database, PneumoExpress.
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Het competentieregulon (Hoofdstuk 4)

Zoals hierboven genoemd hebben we ook transcripten geanalyseerd van 
competente cellen. Het is voor ons zeer eenvoudig om cellen competent te 
maken. We weten namelijk precies hoe CSP eruitziet en kunnen dat simpelweg 
bestellen. We voegen dan een dosis CSP toe aan de bacteriën, waarna ze 
allemaal competent worden en we vervolgens kunnen gaan kijken welke genen/
transcripten worden geactiveerd tijdens competentie. De verzameling van genen 
waarvan het aantal transcripten wordt beïnvloed tijdens competentie noemen 
we het competentieregulon. Hoewel het competentieregulon in grote lijnen al 
bekend was, hebben we dat met nieuwere technieken nog wat weten te verfijnen, 
mede dankzij de gedetailleerde informatie uit Hoofdstukken 2 en 3. Door de 
eerdere studies van collega-wetenschappers, wisten we dat er drie categorieën 
te onderscheiden zijn binnen het competentieregulon, namelijk vroege, late 
en vertraagde competentiegenen en we hebben daarom drie verschillende 
tijdspunten na toevoeging van CSP geanalyseerd (3, 10 en 20 minuten). Enkele 
uitzonderingen daargelaten zijn de meeste vroege en late genen rechtstreeks 
betrokken bij het doden van nabije cellen, het opnemen van DNA en het 
vervolgens integreren van dat DNA in het eigen genoom. Veel van de vertraagde 
genen zijn echter verantwoordelijk voor wat we stressrespons noemen: het 
proberen te beperken van schadelijke invloeden, bijvoorbeeld wanneer de celwand 
(omhulsel van de cel) beschadigd raakt. Een aantal wetenschappers in het veld 
kwam daarom met de hypothese dat competentie niet alleen nuttig is voor het 
opnemen van DNA, maar dat het ook een belangrijke rol speelt bij stressrespons. 
Wij concluderen echter dat deze stressrespons juist nodig is omdat competentie 
zelf voor een behoorlijke belasting van de celwand zorgt. Het is dus vaak juist 
helemaal niet nuttig dat de pneumokok bij ‘stress’ competent wordt, omdat dit 
alleen maar stressverhogend werkt.

Activering van competentie door antibiotica - deel 1 (Hoofdstuk 5)

In 2006 liet een groep onderzoekers uit Frankrijk zien dat competentie in de 
pneumokok kan worden aangezet door bepaalde antibiotica. Zoals gezegd kan de 
pneumokok nieuwe functionaliteiten (antibioticaresistentie inbegrepen) opdoen 
met behulp van competentie. Als dat proces wordt versneld door de werking 
van bepaalde antibiotica, hebben we een probleem. Om dit fenomeen beter te 
begrijpen, moeten we ook weten hoe die antibiotica nu zorgen voor de activering 
van competentie. En dat is nu juist wat ontbreekt in de studie uit 2006: een 
verklaring. In 2011 werd door Amerikaanse wetenschappers een gedeeltelijke 
verklaring gevonden. Voor een klein aantal antibiotica, die translatie (het bouwen 
van machientjes) verstoren, lieten zij zien hoe die competentie konden activeren. 
Maar ook verscheidene antibiotica die juist DNA-replicatie (het kopiëren van 
het boek) bemoeilijken, kunnen competentie activeren. Het in 2011 gevonden 
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mechanisme kan daar geen verklaring voor geven. In Hoofdstuk 5 leveren wij 
die verklaring. We kwamen er namelijk achter dat antibiotica die DNA-replicatie 
als doelwit hebben en competentie activeren iets met elkaar gemeen hebben. Ze 
zorgen er namelijk allemaal voor dat de pneumokok meerdere replicatieprocessen 
naast elkaar gaat uitvoeren. Normaal gesproken timet een cel heel nauwkeurig 
wanneer hij begint met DNA-replicatie. Als hij namelijk te laat begint, is het 
nieuwe DNA-molecuul niet op tijd klaar om aan de dochtercel mee te geven. Aan 
de andere kant, als hij te vaak een replicatieproces start, maakt hij te veel DNA-
materiaal, wat ook weer tot problemen kan leiden. Ik zal met behulp van onze 
analogie uitleggen wat er nu precies gebeurt ten gevolge van deze antibiotica. 
 Stel dat de machine die verantwoordelijk is voor het kopiëren van het boek na 
10 minuten de eerste helft van het boek heeft gekopieerd. Dat betekent dat er op dat 
moment twee exemplaren van bladzijden 1 tot en met 500 aanwezig zijn en slechts één 
exemplaar van bladzijden 501 tot en met 1000. Merk op dat ik met deze 'exemplaren' 
(DNA) iets anders bedoel dan een transcript (RNA), zoals eerder uitgelegd. De machine 
die zorgt voor het maken van transcripten zal zich dus op dit moment (overige factoren 
daargelaten) twee keer zo vaak baseren op, bijvoorbeeld, bladzijde 300 dan op bladzijde 
850. Normaal gesproken begint het volgende kopieerproces pas als het lopende proces is 
afgelopen en het nieuwe boek is doorgegeven aan het nageslacht, bijvoorbeeld om de 25 
minuten. Er zullen in dat geval altijd één of twee exemplaren van een bladzijde aanwezig 
zijn. Nu loopt het echter anders: door de werking van antibiotica duurt het kopiëren van 
de laatste helft van het boek geen 10 minuten, maar wel 30 minuten. Nu blijkt dat deze 
vertraging geen (of weinig) invloed heeft op de timing van het volgende kopieerproces. 
Met andere woorden: een nieuwe set kopieermachientjes begint alvast beide bladzijden 
1 weer te kopiëren, waardoor daar nu ineens vier exemplaren van zijn. Dit geheel leidt 
tot een relatieve toename van bladzijden aan het begin van het boek, die vroeg worden 
gekopieerd. Deze toename leidt tot een hoger aantal transcripten en een hogere productie 
van machientjes die op die bladzijden staan.
 En nu terug naar de biologie. Het gen dat leidt tot de productie van 
CSP, nodig voor competentie, bevindt zich aan het 'begin' van het chromosoom 
(op pagina 4 van het boek), evenals een aantal andere belangrijke genen voor 
competentie. De genoemde antibiotica leiden dus indirect tot meer CSP buiten 
de cel, wat blijkbaar voldoende is om de benodigde CSP-drempelwaarde te 
overschrijden en competentie aan te zetten. Als bewijs hebben we onder andere 
het CSP-gen verplaatst naar elders op het chromosoom (pagina 569 van het boek). 
Aangezien de antibiotica een veel kleiner effect hebben op genen zo ver van het 
'begin', leiden ze in dat geval niet meer tot competentie.

Activering van competentie door antibiotica - deel 2 (Hoofdstuk 6)

Tot slot hebben we nog specifiek gekeken naar het effect van veelgebruikte 
antibiotica op competentie. Daarbij ontdekten we dat nog twee stoffen 
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competentie in pneumokokken kunnen stimuleren. De eerste, aztreonam, is een 
antibioticum dat niet goed werkt tegen pneumokokken, maar wel tegen bepaalde 
andere bacteriën. Hoewel dit middel dus niet zal worden voorgeschreven bij een 
pneumokokkeninfectie, kan de pneumokok er wel degelijk mee in aanraking 
komen wanneer het wordt toegediend ter bestrijding van een andere bacterie. 
De tweede stof, clavulaanzuur, is zelf geen antibioticum, maar een stof die vaak 
wordt voorgeschreven in combinatie met een antibioticum, om de werking 
daarvan te verbeteren.
 Beide stoffen hebben geen (of nauwelijks) invloed op DNA-replicatie 
of translatie, dus de tot nu toe genoemde mechanismen kunnen niet verklaren 
hoe aztreonam en clavulaanzuur competentie activeren. Met behulp van een 
microscoop kwamen we erachter dat de beide stoffen iets gemeen hebben, 
namelijk dat ze leiden tot lange ketens van pneumokokkencellen. Normaal 
gesproken groeien pneumokokken in groepjes van 2 tot 4 cellen. Als cellen 
zich delen (dat kan binnen een half uur zijn), 'drijven' ze steeds uit elkaar, 
zodat er geen grote clusters van pneumokokken ontstaan. In contrast hiermee, 
zorgen aztreonam en clavulaanzuur ervoor dat cellen niet volledig van elkaar 
loskomen, waardoor veel meer cellen dicht bij elkaar blijven. Omdat al die cellen 
CSP produceren, wordt de lokale concentratie daarvan hoger en wordt sneller de 
benodigde drempelwaarde bereikt.
 Hoewel we onze experimenten vaak uitvoeren in vloeibaar medium 
met 'rondzwemmende' bacteriën, groeien pneumokokken in de menselijke 
nasofarynx juist vaak in een biofilm. Dat is een laag waarin (diverse) bacteriën 
dicht bij elkaar zitten, met elkaar verbonden door een slijmlaag. Ook in de 
afwezigheid van antibiotica kunnen pneumokokken daar soms competentie 
aanzetten. We noemen dat natuurlijke competentie. Het zou best kunnen dat 
de ontwikkeling van competentie in ketenvormende pneumokokken (zoals 
hierboven beschreven) dichterbij het ontstaan van natuurlijke competentie ligt 
dan wat we normaal gesproken zien in onze experimenten.

Tot slot

Een groot deel van het onderzoek dat hier is besproken is fundamenteel van 
aard. Dat betekent dat de implicaties voor de samenleving soms niet direct zijn 
aan te wijzen. Maar zonder de kennis en inzichten verkregen uit fundamenteel 
onderzoek is toegepast onderzoek absoluut onmogelijk. Dit proefschrift draagt 
bij aan ons begrip van de pneumokok: hoe hij in elkaar zit, hoe hij reageert 
op veranderingen in zijn omgeving en hoe hij weet te ontsnappen aan onze 
pogingen hem onschadelijk te maken. Daarnaast kunnen de diverse bevindingen 
ook van belang blijken te zijn in andere onderzoeksgebieden.
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