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Samenvatting 

Het hoofddoel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om met multi-omics 

technieken te beschrijven op welke manier bacterien reageren op natuurlijke en ge-

engineerde veranderingen in hun centrale metabolisme, via veranderingen in hun interne- 

en externe milieu. Het hoofdaccent in de uitgevoerde studie ligt op metingen van het 

niveau de componenten van het proteoom van de gekozen model organismen – hun 

meest belangrijke functionele component – in relatie tot de niveaus van de 

overeenkomstige mRNAs. De resultaten die met dit onderzoek verkregen zijn en in dit 

proefschrift beschreven worden laten zien dat er een extra laag van moleculaire, 

functionele, interacties actief is in het regel-netwerk van het proces van kataboliet 

repressie (KR) in Escherichia coli, nl. dat van de zogenaamde ‘kleine RNAs’ (sRNAs). 

Daarnaast zijn een aantal fysiologische en stress-geinduceerde aanpassingen ontdekt in 

ge-engineerde stammen van de cyanobacterie Synechocystis, die een specifieke 

chemische commodity verbinding overproduceren. 

 In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de systeem-biologische aanpak van 

onderzoek op cellulair niveau, inclusief een beschrijving van de grootschalige analyse 

technieken voor karakterisering van het cellulaire proteoom en transcriptoom. Daarbij 

wordt het nut van het gebruik van een combinatie van data verkregen met deze 

technieken en een computationele analyse daarvan, en van het te onderzoeken systeem, 

benadrukt. Vervolgens worden de twee model systemen geintroduceerd waarop dit 

onderzoek zich heeft toegespitst, namelijk het systeem van KR in de enterobacterie 

Escherichia coli, en de productie van commodity chemicalien met behulp van ge-

engineerde Synechocystis stammen. In E. coli is de KR is direct gekoppeld aan zowel het 

anabolisme als het katabolisme van de cellen, en daarom is het systeem van KR een 

belangrijke factor die mee bepaalt hoe groot de groeisnelheid en de groeiopbrengst van 

de cellen zal zijn onder specifieke groeiomstandigheden. Een beter begrip van de KR 

response kan er toe bijdragen dat industriele processen gebaseerd op de grootschalige 

kweek van E. coli, bijvoorbveeld om specifieke commodity chemicalien te produceren 

vanuit een mengsel van verschillende suikers (zoals die bijvoorbeeld uit lignocellulose 

verkregen kunnen worden), efficienter kan verlopen. Mogelijk kan deze kennis ook 

bijdragen aan het vinden van betere targets voor het ontwikkelen van nieuwe antibiotika 

tegen (infecties van) enterobacterien. 

 Vervolgens wordt in het kort de ontwikkeling geschetst van de aanpak van ‘directe 

conversie’, waarin een ge-engineerde cyanobacterie en zonlicht gebruikt worden, om 

water en kooldioxide rechtstreeks om te zetten in commodity chemicalien. In dit verband 
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worden twee ge-engineerde Synechocystis stamen in meer detail besproken, die meer dan 

50 % van de gefixeerde kooldioxide rechtstreeks omzetten in respectievelijk ethanol en 

melkzuur. Ook wordt de stress (en de reactie van het organisme daarop) besproken die 

deze hoge mate van ombuiging van de koolstof flux in deze ge-engineerde cyanobacterien 

veroorzaakt. 

 In hoofdstuk 2 wordt een methode gepresenteerd die het mogelijk maakt monsters te 

nemen voor nauwkeurige, dynamische, multi-omics analyses in E. coli, waarin de KR 

geinduceerd wordt door een plotselinge verhoging (tot 50 mM) van de extracellulaire 

glucose concentratie (i.e. een pulse glucose). Er is voor gezorgd in dit experiment dat KR 

niet aanwezig is voordat de glucose wordt toegevoegd, door de cellen bij relatief lage 

groeisnelheid in een chemostaat te kweken onder goed ge-aereerde omstandigheden 

onder glucose limitatie en de initiatie van de KR door de glucose pulse is met RT-PCR 

gebaseerde analyses bevestigd. De response van E. coli op een glucose pulse is 

geanalyseerd door samples te nemen na verschillende reactietijden. Het directe 

fysiologische gevolg van de toevoeging van glucose is een verhoging van de groeisnelheid 

van de cellen en een tijdelijke verlaging van de groeiopbrengst op glucose. De maximale 

groeisnelheid van het organisme wordt na ongeveer 30 minuten bereikt, terwijl de 

efficientie van het katabolisme van glucose in ongeveer dezelfde periode zich herstelt. 

Onze resultaten laten zien dat er een positieve lineaire correlatie is tussen de specifieke 

snelheid van glucose opname (qs) en de berekende H
+
/e

-
 verhouding, tot de groeisnelheid 

tot 0.4 h
-1

 is toegenomen, terwijl de biomassa opbrengst op glucose (YX/s) in de eerste 15 

minuten daalt, gevolgd door een geleidelijk herstel in de volgende 45 minuten. Na een uur 

is de groeiopbrengst per hoeveelheid gekataboliseerd glucose gestegen tot waarden die 

zelfs boven de waardes liggen die meestal als maximum worden verondersteld voor deze 

grootheid. Deze gezamenlijke resultaten versterken het vermoeden dat er een positieve 

correlatie aanwezig is tussen de snelheid en de katabole efficientie van de groei van E. 

coli; echter dit en de moleculaire achtergrond hiervan moeten nog verder onderzocht 

worden. 

 In hoofdstuk 3 worden de gegevens gepresenteerd betreffende onze analyse van de 

dynamiek van het transcriptoom en het proteoom van E. coli, opgewekt door initiatie van 

de KR, in het systeem zoals beschreven in hoofdstuk 2. De verkregen meetresultaten zijn 

geanalyseerd met statistische methoden die specifiek ontwikkeld zijn voor analyse van 

dynamische (i.e. tijd-serie) data. Hiermee konden we laten zien dat de relatie tussen de 

verhouding van de hoeveelheid van de transcriptoom- en corresponderende proteoom 

componenten, die door KR veranderen, laag is (R
2
 = 0.36). Gebaseerd op deze lage graad 
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van correlatie tussen de componenten van deze twee data sets konden 96 post-

transcriptioneel gereguleerde (PTR) genen, betrokken bij de KR response in E. coli, 

geidentificeerd worden. Deze lijst van genen kan in de toekomst gebruikt worden voor de 

identifikatie van genen waarvan het mechanisme van post-transcriptionele regulatie van 

expressie gedurende KR verder in detail bestudeerd wordt. 

 De transcriptoom analyse beschreven in hoofdstuk 3 bevat ook data omtrent het 

expressie niveau van 79 sRNAs. In hoofdstuk 4 worden deze data geanalyseerd met recent 

ontwikkelde bioinformatika-gereedschappen, om de bijdrage van deze sRNAs aan het 

regulatie netwerk van de KR response verder in kaart te brengen. Van 46 van deze sRNAs 

verandert het expressive niveau in de KR response gedurende het eerste uur na 

toevoeging van glucose op een significante manier. De hoeveelheid informatie die tot nu 

toe beschikbaar is omtrent de bijdrage van sRNAs aan de regulatie van gen expressie in E. 

coli is beperkt en het is daarom dan ook niet verrassend dat aan de meerderheid van deze 

46 sRNAs in de literatuur nog geen functie kon worden toegekend. In silico analyse van 

deze sRNAs heeft van 14 van hen een mogelijke functie aan het licht gebracht, samen met 

een aantal mogelijke sRNA regulatoren van de PTR genen die geidentificeerd waren in 

hoofdstuk 3. Ook heeft deze analyse een lijst opgeleverd van nieuwe sRNA regulatoren die 

mogelijk een bijdrage leveren aan de regulatie van de KR in E. coli; deze lijst omvat 

tenminste IsrB/AzuC, C0293, and RyeA. Dit hoofdstuk (4) is bedoeld als een primer voor 

verder onderzoek in het veld van RNAomics en de fysiologie van bacterien. 

 In hoofdstuk 5 laten we zien dat de hoge graad van omzetting van CO2 direct naar de 

(commodity) producten ethanol en melkzuur, in twee ge-engineerde Synechocystis 

stammen, tot heel verschillende fysiologiche aanpassingen in het proteoom van deze 

respectievelijke stammen leidt. In de ethanol-producerende stam is een toegenomen 

expressive te zien, zowel op mRNA als op eiwit niveau, van een aantal componenten 

betrokken bij de initiele stadia van CO2 fixatie, samen met een afname in de expressie 

niveaus van de translatie machinerie van de cellen. Laatstgenoemde waarneming was in 

overeenstemming met resultaten van fysiologische experimenten met de ethanol-

producerende stam. In tegenstelling hiermee werd in de melkzuur overproducerende 

stam waargenomen dat er geen significante veranderingen optraden in deze beide 

groepen van genen. Wel waren in deze stam een aantal eiwitten verhoogd tot expressie 

gebracht waarvan voor de meesten nog geen functie is opgehelderd. Een uitzondering in 

laatsgenoemde groep vormen twee eiwitten die een CRISPR-geassocieerde functie 

hebben. De resultaten uit dit hoofdstuk laten ook zien hoe weinig we nog weten van 

cyanobacterien in zijn algemeenheid en meer specifiek van de moleculaire basis van de 
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stress response, genetische stabiliteit, en de regulatie van gen-expressie en het 

metabolisme in deze organismen. 

 Hoofdstuk 6 bespreekt vervolgens het totaal van de reultaten uit de eerdere 

hoofdstukken van dit proefschrift in de bredere context van wat er tot nu toe in de 

literatuur bekend is rond het onderzoeksthema van dit proefschrift. Ook worden in dit 

hoofdstuk een aantal van de perspectieven besproken die de resultaten van dit onderzoek 

bieden voor verder wetenschappelijk onderzoek rond dit thema. 

 

 


