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Samenvatting voor de leek 
 

 
Bacteriën

Micro-organisme is een verzamelnaam 
voor organismen die te klein zijn om 
met het blote oog waar te nemen, en 
onder deze noemer vallen ook bacte-
riën. Bacteriën zijn relatief eenvoudige 
organismen, die uit een enkele cel be-
staan. Hoewel bacteriën essentieel zijn 
voor het ecosysteem op aarde, zijn ze 
berucht vanwege het feit dat verschei-
dene ziekten kunnen veroorzaken. 
Daarnaast blijken sommige bacteriën 
gebruikt te kunnen worden voor het 
produceren van nuttige stoffen of het 
afbreken van schadelijke stoffen (bio-
technologie). Hoewel er wereld van 
verschil lijkt te bestaan tussen men-
sen en bacteriën, blijken veel van de 
processen die fundamenteel zijn voor 
het leven op een vergelijkbare manier 
plaats te vinden in de cellen van deze 
organismen. Deze zaken hebben er sa-
men toe geleid dat er onderzoek wordt gedaan naar het functioneren van bacteriën (microbiolo-
gie).  Het onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift is voornamelijk uitgevoerd aan de 
bacterie Bacillus subtilis, een staafvormige bacterie die van nature voorkomt in de grond en niet 
schadelijk is voor de mens. Dit in tegenstelling tot sommige andere leden van de Bacillus familie, 
die bijvoorbeeld voedselbederf of -vergifitiging (B. cereus) of miltvuur (B. anthracis) kunnen 
veroorzaken. B. subtilis cellen zijn ongeveer 3 mM groot. Dit betekent dat men zo’n 300.000 
cellen aan elkaar zou moeten leggen om een rij van een meter te krijgen. Een B. subtilis cel be-
staat uit een celwand, en celmembraan en cytoplasma. De celwand bestaat uit stevig materiaal, 
beschermt de cel tegen de buitenwereld en voorkomt dat deze uitelkaar spat. Met bepaalde kleur-
stoffen is het mogelijk de celwand kleuren (een zogeheten Gram-kleuring), en daarom worden 
bacteriën zoals B. subtilis wel Gram-positief genoemd. De celmembraan is een soort ballonnetje 
van bepaalde vetten, dat het binnenste van de cel scheidt van de omgeving, zoals de lucht in 
een zeepbel gescheiden is van de buitenlucht. Het cytoplasma tenslotte is een waterige enigzins 
visceuze massa, waarin zich onder andere voedingsstoffen, enzymen en het erfelijk materiaal 
bevinden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld mensen hebben bacteriële cellen geen afzonderlijk 
compartiment waarin het erfelijk materiaal wordt opgeslagen (celkern); het enige chromosoom 

Schematische voorstelling van een Bacillus cel. De membraan be-
staat uit een dubbele laag vetzuren. De celwand is opgebouwd uit 
een polymeer van suikers. Het cytoplasma bevat ondermeer DNA en 
eiwitten.
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van de bacterie bevindt zich “los” in het cytoplasma. Naast een chromosoom hebben sommige 
bacteriën ook kleinere, cirkelvormige stukjes erfelijk materiaal die plasmiden worden genoemd.

 Een korte geschiedenis van het 
DNA 

Hoewel het tegenwoordige in ieder 
schoolboek over biologie vermeld 
wordt, is het nog niet zo lang bekend 
dat erfelijke informatie ligt opgesla-
gen in DNA (een afkorting van de 
Engelse benaming van deoxyribonu-
cleïnezuur, deoxyribonucleic acid). In 
de 19e eeuw bepaalden scheikundigen 
de chemische samenstelling van cel-
len. Zo vond men onder meer suikers 
(de brandstof van de cellen), vetten 
(voor opslag en compartimentalisatie) 
en eiwitten (de bouwstenen en werk-
paarden van de cel). In 1869 beschreef 
de Zwitserse biochemicus Friedrich 
Miescher een stofje wat hij nuclein 
noemde, omdat hij het had geïsoleerd 
uit de celkern van bloedcellen, en be-
paalde dat het bestond uit waterstof, 
stikstof, zuurstof en fosfor. Verdere 
analyse wees uit dat DNA was opge-
bouwd uit 4 verschillende bouwstenen 
(nucleotiden), die elk bestaan uit een 
fosfaatgroep, een suiker en een base. 
Deze base is ofwel een zogenaamde purine (adenine of guanine) ofwel een pyrimidine (thymine 
of cytosine). De Amerikaanse onderzoeker Chargaff ontdekte dat er altijd evenveel purines als 
pyrimidines waren, ongeacht de origine van het DNA. Eiwitten, in tegenstelling tot DNA, bleken 
uit wel 20 verschillende bouwstenen (aminozuren) te bestaan. In het begin van de 20e eeuw was 
er daarom veel discussie over de identiteit van het erfelijke materiaal: was het mogelijk om met 
maar 4 bouwstenen zoveel informatie op te slaan (zoals met DNA), of was een grotere variatie 
nodig bouwstenen (zoals bijvoorbeeld de 20 aminozuren)? 
Het antwoord daarop kwam in 1948, toen Oswald Avery, Colin McLeod en Maclyn McCarty 
onderzochten hoe longontsteking werd veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae. 
Het was bekend dat muizen alleen ziek werden van één bepaald type van de bacterie, maar niet 
van een ander type.  De ziekmakende variant wordt virulent genoemd. Daarnaast had de Ameri-
kaanse onderzoeker Fred Griffith in 1928 laten zien dat muizen ook ziek worden van een mix van 
levende niet-virulente bacteriën en dode virulente bacteriën. De bacteriën uit de zieke muizen 
bleken bepaalde eigenschappen van de virulente soort overgenomen te hebben (transformatie). 
De doorbraak kwam toen Avery en zijn collegas bepaalden welke stof in de dode cellen belang-

Schematische voorstelling van de structuur van DNA. Een streng 
bestaat uit een ruggegraat van suikers en fosfaatgroepen. De twee 
strengen, die bijeen worden gehouden door interacties tussen twee 
basen, vormen samen een dubbele helix.  
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rijk was voor de transforma-
tie. Het bleek dat wanneer 
DNA werd weggehaald uit 
de soep van dode virulente 
cellen, de muizen niet langer 
ziek werden als de mix werd 
ingespoten. Experimenten 
van andere mensen beves-
tigden vervolgens dat DNA, 
en niet eiwit, de drager is 
van erfelijke informatie.
De volgende vraag was nu 
op wat voor manier infor-
matie ligt opgeslagen in het 
DNA en daarvoor was het 
noodzakelijk om te weten 
hoe een DNA molecuul eruit 
ziet. In 1953 publiceerden 
James Watson en Francis 
Crick hun wereldberoemde 
model. Ze suggereerden dat 
het DNA bestond uit twee 
strengen van aaneengescha-
kelde nucleotiden, die in 
tegengestelde richting (anti-
parallel) lopen. De strengen 
worden bijeen gehouden 
doordat er verbindingen 
bestaan tussen specifieke 
purines and pyrimidines; de 
basen adenine (A) en thymi-
ne (T) vormen een paar, net 
als guanine (G) en cytosine 
(C). Beide strengen bevat-
ten daardoor dezelfde (maar 
complementaire) informatie. 
Experimenten van de onderzoekers Matthew Meselson en Arthur Kornberg hebben aangetoond 
dat bij het delen van een cel de twee strengen van het DNA worden ontrafeld, en er door een en-
zym genaamd DNA polymerase (een eiwit dat als een soort kopieer-apparaat werkt) een nieuwe 
streng bijgemaakt wordt uit losse nucleotiden, op basis van de informatie op de reeds bestaande 
streng (replicatie). Iedere dochtercel krijgt vervolgens een exacte kopie van het chromosoom. 
In principe hebben daardoor alle bacteriën die ontstaan zijn uit een gezamenlijke voorouder 
dezelfde erfelijke informatie.
Een mechanisme vergelijkbaar met replicatie bleek uiteindelijk verantwoordelijk voor het verta-
len van de erfelijke informatie op het DNA naar eiwitten. Men kan het DNA beschouwen als een 
dik boek, een handleiding tot het maken van een ingewikkelde machine: de cel. Het boek bevat 

A. De organisatie van genen op het chromosoom. Een gen wordt voorafgegaan 
door een gebied waar transcriptie begint (Start) en transcriptiefactoren of RNA 
polymerase kunnen binden (Box), samen promoter genaamd. Na een operon bev-
indt zich over het algemeen een terminator, een signaal dat de transcriptie doet 
stoppen (Stop). B. RNA polymerase maakt een mRNA uit vrije ribonucleotiden, op 
grond van de informatie van een enkele streng van het DNA. C. Door het ribosoom 
wordt een eiwitketen in elkaar gezet uit aminozuren die aan tRNA zijn gekoppeld, 
op grond van de informatie van het mRNA. Drie nucleotiden vormen de code voor 
één aminozuur (codon).



179

Nederlandse samenvatting

alle informatie, maar is onpractisch om mee te werken. Het is gemakkelijker om dat deel over te 
schrijven (of te kopiëren) dat je op een bepaald moment nodig hebt. Dit proces heet transcriptie. 
Een transcript is net als DNA een nucleinezuur, maar dit maal is de suiker ribose in plaats van 
deoxyribose en is thymine vervangen door een andere base, uracil (U). Omdat het molecuul fei-
telijk een boodschap overbrengt van het DNA naar de machinerie die een eiwit in elkaar zet (het 
ribosoom), wordt het ook wel messenger RNA (mRNA) genoemd. Net als bij replicatie is er een 
enzym, RNA polymerase, dat mRNA vormt aan de hand van de informatie op één streng van het 
DNA. Met de informatie van het mRNA kunnen vervolgens de bouwstenen voor het eiwit (de 
aminozuren) in de goede volgorde geassembleerd worden (translatie). Dit vereist nog een andere 
soort RNA, transfer RNA (of tRNA). Er zijn 20 natuurlijke voorkomende aminozuren, en slechts 
4 verschillende nucleotiden. Meerdere nucleotiden moeten dan ook samen coderen voor een en-
kel aminozuur. Een serie experimenten van ondermeer de Amerikaanse biochemicus Nirenberg 
leidde tot de definitieve ontcijfering van de genetische code.  Een serie van drie nucleotiden (een 
codon) codeert voor een enkel aminozuur, en is de vergelijken met een woord in de zin die een 
gen vormt, of de paragraaf die een operon vormt. Aangezien er 43 = 64 mogelijke codons zijn en 
slechts 20 aminozuren, coderen sommige codons voor hetzelfde aminozuur. 

Moleculaire genetica

De informatie die gecodeerd ligt op het DNA is geen ongeordende brij van nucleotiden. Net zoals 
je in een boek hoofdstukken, paragrafen en woorden hebt is de informatie op het DNA gerang-
schikt in genen en operonen. Een gen is een stuk DNA dat voor één eiwit codeert. Een operon 
bestaat uit meerdere genen, maar resulteert tijdens transcriptie in één enkel mRNA molecuul. 
Een genoom omvat alle genen die gecodeerd liggen op het chromosoom van een organisme. 
Net zoals je bij een handleiding niet in alle hoofdstukken tegelijk begint te lezen, wordt ook de 
informatie van het DNA alleen gebruikt op het moment dat het nodig is. Er is dus een vorm van 
regulatie noodzakelijk. Baanbrekend werk ten aanzien van dit onderwerp is verricht door de 
Franse wetenschappers Jacob en Monod. Zij toonden aan dat bepaalde eiwitten (zogenaamde 
transcriptiefactoren) aan het DNA kunnen binden, en daarmee bepalen of er transcriptie plaats 
vindt. Transcriptiefactoren kunnen zowel zorgen dat transcriptie plaatsvindt (activatoren) als dit 
voorkomen (repressoren). De werking is vergelijkbaar met een lichtschakelaar: als de lamp uit 
is dan kan een activator de lamp aanzetten, terwijl een repressor een lamp die reeds aan staat uit 
kan zetten. Een subtielere vorm (dimmer) behoort ook tot de mogelijkheden. Net zoals een lamp 
alleen reageert als je de lichtschakelaar omzet, en niet als je op willekaurige plaats de muur aan-
raakt, binden ook transcriptiefactoren op specifieke plaatsen aan het DNA (operatoren, of bin-
dingssites). Over het algemeen bevinden deze zich dichtbij de bindingssite van RNA polymerase 
op een deel van het DNA voorafgaand aan een gen, wat de promoter wordt genoemd.
Moleculaire genetica is de wetenschap die de structuur en functie van genen onderzoekt. Er 
wordt onderzocht hoe en waardoor transcriptie gereguleerd wordt en wat het effect hiervan is op 
de cel. In andere woorden: er wordt onderzocht op welke manier de informatie die ligt opgeslagen 
op het DNA wordt benut in reactie op stimuli uit te omgeving. 
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Competentie voor genetische transformatie

De erfelijke informatie van bacteriën is niet statisch. Net als bij mensen kunnen er veranderingen 
optreden aan de nucleotiden-volgorde van het DNA (mutaties), die nieuwe gewenste of onge-
wenste eigenschappen tot gevolg hebben. Daarnaast kunnen sommige bacteriën DNA (vaak in de 
vorm van plasmiden) uitwisselen in een proces wat conjugatie wordt genoemd. Tot slot is er van 
een aantal bacteriën bekend dat ze DNA uit hun omgeving kunnen opnemen (competentie), en dit 
vervolgens stabiel kunnen integreren in het eigen chromosoom. Het vroegste voorbeeld hiervan 
is de natuurlijke transformatie van S. pneumoniae zoals beschreven door Fred Griffith, die een 
cruciale rol heeft gespeeld in de identificatie van DNA als het erfelijke materiaal. 
Het onderzoek wat beschreven staat in dit proefschrift richt zich op de regulatie van competen-
tie en transformatie van B. subtilis. Omdat de cellen van deze bacterie zijn omgeven door een 
membraan en een celwand is transformatie geen triviaal proces. Vele jaren van onderzoek in met 
name de Verenigde Staten en Nederland hebben ertoe geleid dat de omstandigheden waaronder 
B. subtilis in staat is DNA op te nemen en de daarvoor benodigde eiwitten goed gekarakteriseerd 
zijn. Het sleuteleiwit voor de ontwikkeling van natuurlijke competentie in B. subtilis is ComK. 
Het eiwit, wat gecodeerd wordt door het gen comK, is een transcriptiefactor. In de aanwezigheid 
van ComK vindt er transcriptie plaats van alle genen die noodzakelijk zijn om eiwitten te maken 
die voor de opname en integratie van DNA zorgen (de zogenaamde laat-competentie genen). Elk 
van deze genen wordt voorafgegaan door een bindingssite voor ComK, de zogenaamde K-box. 
Hoewel er veel factoren zijn die beinvloeden of een cel competent wordt, beïnvloeden deze alle 
de concentratie ComK in een cel. Dit kan bijvoorbeeld door de transcriptie van comK te veran-
deren, of door het eiwit ComK af te breken. In het laboratorium is B. subtilis slechts gedurende 
enkele uren in staat om DNA op te nemen en te integreren. Hierna wordt de concentratie ComK 
klaarblijkelijk zover verlaagd dat er geen transcriptie van de laat-competentie genen meer plaats-
vindt.

Dit proefschrift

Van vrijwel alle genen waarvan bekend was dat ze van belang waren voor de opname en integratie 
van DNA heeft men in het verleden aangetoond dat de transcriptie geactiveerd werd door ComK. 
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift hebben we bepaald of er in B. subtilis nog andere genen zijn 
wier transcriptie beinvloed wordt door ComK. Hiervoor hebben we een techniek gebruikt die 
DNA arrays heet, en die gebruik maakt van het feit dat een transcript en DNA van hetzelfde gen 
plakken (hybridiseren). Er wordt gebruik gemaakt van een oppervlak waarop stukjes DNA van 
alle genen van B. subtilis vastgemaakt zijn volgens een vast patroon (een array). Dit was moge-
lijk omdat de basenvolgorde van het chromosoom (de genoomsequentie) van B. subtilis in 1997 
volledig is bepaald  (het chromosoom van B. subtilis telt iets meer dan 4 miljoen baseparen, en 
omvat zo’n 4100 genen). Vervolgens worden de transcripten uit de cellen geïsoleerd, en met een 
fluorescent of radioactief label gemerkt. Wanneer dit gelabelde materiaal op de array wordt ge-
bracht, plakken de transcripten aan het bijbehorende gen. Het niet-gebonden materiaal kan ver-
volgens weggewassen worden. In hoofdstuk 2 hebben we de transcripten uit “gewone” cellen ver-
geleken met die uit cellen die geen ComK kunnen maken (het comK gen was gemuteerd). Door 
de signalen van de twee situaties te vergelijken waren we in staat ~100 genen te identificeren 
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die minder, of geen, mRNA vormden 
als ComK afwezig was. Er waren vrij-
wel geen genen waarvan meer mRNA 
was geproduceerd, hetgeen aantoont 
dat ComK voornamelijk een activator 
is. Daarnaast hebben we gekeken of de 
aanwezigheid van een K-box voor een 
gen altijd resulteert in transcriptie acti-
vatie door ComK, en dit bleek niet het 
geval te zijn. Ook lieten sommige genen 
waarvoor geen herkenbare K-box kon 
worden geïdentificeerd wel verlaagde 
transcriptie zien in de afwezigheid van 
ComK. De informatie van deze studie 
is gebruikt om te bepalen welke genen 
beïnvloed worden door ComK en hoe 
de betrouwbaarheid van een K-box als 
indicator voor regulatie door ComK 
kan worden vergroot.
Recentelijk werd een tot dan toe onbe-
kende repressor van het comK gen ge-
identificeerd, genaamd Rok. Omdat er 
nog vrijwel niets bekend was over dit ei-
wit, hebben we in hoofdstuk 3 bepaald 
welke genen buiten ComK gereguleerd 
worden door deze transcriptie factor, 
wederom door middel van DNA arrays. 
Er werd gevonden dat Rok uitsluitend 
als repressor lijkt te functioneren, in te-
genstelling tot ComK. Van de door Rok 
gereguleerde genen hebben we vervol-
gens bepaald of gezuiverd Rok eiwit in 
een reageerbuis (in vitro) in staat was 
aan het DNA voorafgaand aan deze ge-
nen te binden. Op deze manier hebben 
we vast kunnen stellen dat de repressor 
verantwoordelijk is voor de regulatie 
van een aantal genen, die ondermeer voor anti-microbiële peptiden coderen.
Onderzoek in het verleden heeft aangetoond dat in levende B. subtilis (in vivo) transcriptie van 
het comK gen ook geactiveerd wordt door ComK; met andere woorden, er treedt autostimulatie 
op. Echter, in vitro lijkt de transcriptie van het comK gen onafhankelijk van het eiwit. Deze 
ogenschijnlijke discrepantie hebben we onderzocht in hoofdstuk 4. Beide observaties kunnen 
verklaard worden als ComK de werking van een repressor tegengaat (anti-repressor). In de ver-
gelijking met de lichtschakelaar is dit als volgt voor te stellen: als een lamp standaard al maxi-
maal aan is, kan een dimmer (en daarmee de hoeveelheid licht) niet hoger gedraaid worden. Als 
daarentegen de lichtintensiteit wordt verlaagd, heeft een zelfde handeling wel een detecteerbaar 

Schematische voorstelling van een DNA microarray experiment. 
RNA wordt geïsoleeerd uit twee verschillende soorten cellen. Dit 
wordt vervolgens (indirect) gelabeld met bijvoorbeeld een molecuul 
dat groen of rood fluoresceert. Het gelabelde materiaal wordt op 
de array gebracht. Als gelabeld materiaal van slechts 1 van beide 
soort cellen aan de spots op de array bindt, lijkt deze rood of groen. 
Bindt het materiaal van beide condities, dan lijkt de spot geel 
(rood+groen).
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effect. Door transcripties uit te voeren onder gecontroleerde omstandigheden in een reageer-
buis, hebben we kunnen aantonen dat ComK inderdaad het effect van twee repressoren (Rok en 
CodY) tenminste deels teniet kan doen. De meest eenvoudige manier waarop dit zou kunnen is 
als ComK de repressor van het DNA afduwt. Onze experimenten tonen echter aan dat dit niet het 
geval is, en dat ComK en de repressoren tegelijkertijd kunnen binden.
Onder de juiste omstandigheden kunnen bacteriën kunnen groeien in een een fles met vloei-
bare voedingsstoffen. Men spreekt dan van een culture. Omdat bacteriële cellen ongeslachtelijk 
voortplanten, heeft iedere cel van een culture hetzelfde erfelijke materiaal. Desalniettemin blijkt 
maar 10-20% van zich te ontwikkelen (differentiëren) tot cellen die in staat te zijn om DNA op 
te nemen. Alleen in deze fractie bevindt zich voldoende ComK eiwit om de laat-competentie ge-
nen aan te zetten. In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht hoe het komt dat er twee verschillende 
groepen ontstaan in een genetisch identieke culture. Hiervoor hebben we de promoter van een 
laat-competentie gen gekoppeld aan het gen dat codeert voor een groen fluorescent eiwit (GFP). 
Met speciale apparatuur (zoals een microscoop of een flow cytometer, een apparaaat dat fluo-
rescentie meet van veel cellen in een korte tijd) zijn competente cellen dan te herkennen omdat 
ze groen fluoresceren. Vervolgens hebben we onderdelen van het netwerk dat de hoeveelheid 
ComK reguleert aangepast. Onze resultaten wijzen uit dat de scheiding teruggevoerd kan worden 
op de eigenschap dat ComK de eigen transcriptie stimuleert. Zonder ingewikkelde wiskundige 
formules te hoeven gebruiken, kan men zich eenvoudig een voorstelling maken hoe dit in zijn 
werk gaat. Als er geen ComK is, vindt er praktisch geen transcriptie van comK plaats. Op het 
moment dat er een beetje ComK geproduceerd wordt, kan dit de transcriptie van het eigen gen 
stimuleren wanneer de concentratie van ComK een bepaalde drempelwaarde bereikt. Door deze 
positieve terugkoppeling kan een cel “aan” zijn, of “uit”, maar zijn tussenliggende waarden niet 
mogelijk. Wanneer sommige cellen in een culture in staat zijn om de vicieuze cirkel in gang te 
zetten, en andere niet, is het resultaat een culture met beide typen. Dit noemen we een bistabiel 
expressie patroon.
Waarom bereiken sommige cellen de drempelwaarde in de concentratie ComK die nodig is om 
de vicieuze cirkel op te starten wel, en andere cellen niet? De huidige stand van de wetenschap 
gaat ervanuit dat dit het gevolg is van fluctuaties in de hoeveelheden van eiwitten in een cel. 
Hierdoor zouden sommige cellen bij toeval net iets meer ComK maken dan anderen (dit wordt 
ruis in transcriptie genoemd). In hoofdstuk 6 hebben we geprobeerd experimenteel bewijs voor 
deze ruis te leveren. De resultaten van deze experimenten laten zien dat onder vrijwel alle con-
dities die getest werden er enkele cellen waren die competentie ontwikkelden, of sporuleerden. 
Sporulatie kenmerkt zich door de vorming van een uiterst duurzame cel (de spore), die extreme 
omstandigheden gedurende lange tijd kan overleven. Het is, net als competentie, een proces dat 
slechts in een deel van de culture optreedt en ook hier is auto-stimulatie van een cruciale trans-
criptiefactor van belang.  Omdat de formatie van een spore onomkeerbaar is, vind het pas plaats 
als er voor een cel geen andere mogelijkheden meer zijn om te overleven. In het tweede deel van 
het hoofdstuk hebben we onderzocht of de cellen die competent zijn (geweest) al dan niet in staat 
zijn om een spore te vormen. Het bleek mogelijk om sporen te isoleren die DNA hadden opgeno-
men uit de culture. Omdat tevens het voorkomen van competentie (door een comK mutatie) geen 
detecteerbaar effect op sporulatie had, werd daarmee aangetoond dat de twee bistabiele proces-
sen in principe onafhankelijk zijn.
Zowel competentie als sporulatie vereist een ingrijpende verandering in de fysiologie van de 
cellen van B. subtilis. In hoofdstuk 7 wordt een mechanisme beschreven om een cel te beperken 
tot een enkel differentiatie proces.  Het verwijderen van in hoofdstuk 2 geïdentificeerd ComK-
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geactiveerd gen, rapH, bleek vrijwel geen invloed te hebben op competentie. Een DNA array 
analyse van cellen met een artificieel verhoogde concentratie van het RapH eiwit liet echter zien 
dat in vergelijking met gewone cellen de transcriptie van vrijwel alle sporulatie-gerelateerde 
genen verlaagd was. De functie van RapH lijkt dus om te voorkomen dat competente cellen 
gaan sporuleren. Dit werd experimenteel bevestigd door middel van biochemische analyses met 
gezuiverde eiwitten in vitro.  
In de laatste twee experimentele hoofdstukken van dit proefschrift is een ietwat andere weg 
ingeslagen. Om goed te functioneren moeten de meeste eiwitten in een cel op een bepaalde 
manier gevouwen worden. Soms worden hierbij dwarsverbindingen gemaakt tussen twee spe-
cifieke aminozuren (zogeheten zwavelbruggen). Eén van de belangrijkste enzymen die hierbij 
betrokken is heet thioredoxine A. Tijdens onderzoek aan het gen coderend voor dit eiwit, werd 
opgemerkt dat cellen met kunstmatig lage concentraties thioredoxine A niet in staat waren DNA 
op te nemen. In hoofdstuk 8 werd de transcriptie van alle genen van deze cellen vergeleken met 
“normale” B. subtilis cellen. De analyse liet zien dat de expressie van vrijwel alle laat-competen-
tie genen volledig tenietgedaan wordt als er zich weinig tot geen thioredoxine A in de cel bevindt. 
Daarnaast zijn er een heel aantal andere cellulaire processen ernstig aangedaan. In hoofdstuk 
9 ten slotte wordt dieper ingegaan op het effect thioredoxine A op competentie. Er wordt bewijs 
gepresenteerd dat een belangrijke regulator van competentie, ComS, wellicht een zwavelbrug 
kan vormen die ervoor zorgt dat het ComS-eiwit niet langer functioneel is.

Conclusie

Ondanks vele jaren onderzoek naar competentie in B. subtilis zijn er nog veel nieuwe zaken te 
ontdekken vallen, zo laten ook de resultaten in dit proefschrift zien. De ontwikkeling van nieuwe 
technieken maakt het mogelijk om vraagstukken aan te pakken die voorheen buiten het technisch 
bereik van de onderzoekers lagen. Het onderzoek naar bistabiele processen en hun regulatie staat 
nog in de kinderschoenen, en het uitzoeken van interacties tussen verschillende regulatoren en 
differentiatie processen blijft een grote uitdaging.




