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Samenvatting

Bacteriën hebben een verbluffend vermogen om hun leefomgeving waar te nemen en

erop te reageren. Daardoor kunnen ze efficiënt gebruik maken van de voedingsstof-

fen en omstandigheden die ze daar aantreffen. Dit doen ze dankzij hun ’regulatie-

systemen’, die een signaal uit de omgeving vertalen in bijvoorbeeld de productie van

een eiwit. Zo maken sommige bacteriën, wanneer er suiker in hun omgeving aanwezig

is, eiwitten die dat suiker kunnen afbreken. Dit levert energie en bouwstoffen, waarmee

ze kunnen groeien. Wanneer er geen suiker is, is het niet voordelig als de bacterie de

eiwitten blijft maken. De productie van het eiwit kost namelijk ook een beetje energie,

maar levert niets op zonder suiker. Het regulatie-systeem van de bacterie schakelt de

productie van de eiwitten dan uit.

Hoewel het functioneren van veel bacteriële regulatie-systemen redelijk goed be-

grepen wordt, is er veel minder bekend over hoe ze zijn ontstaan tijdens de evolutie. In

dit proefschrift is een aantal onderzoeken beschreven, waarin is gekeken naar de evo-

lutionaire aanpassing van zo’n regulatie-systeem. De essentie van veel van dit soort

systemen is een eiwit (de ’repressor’) dat op een precieze plaats op het DNA (de ’ope-

rator’) kan binden. Als de repressor daar gebonden is, voorkomt het dat andere eiwitten

worden gemaakt. En als de repressor loslaat (in ons eerdere voorbeeld doordat er een

suikermolecuul aan de repressor bindt), worden de andere eiwitten geproduceerd.

Er is een aantal redenen waarom het nuttig is om juist de evolutie van dit soort sys-

temen te proberen te begrijpen. Ten eerste bevatten alle organismen regulatie-systemen

en denkt men tegenwoordig dat de verschillen tussen verwante organismen vooral be-

paald worden door verschillen in hun regulatie-systemen. Organismen hebben vaak

voor een groot gedeelte hetzelfde erfelijk materiaal en daardoor dezelfde eiwitten, maar

hoe die eiwitten gereguleerd worden is verschillend.

Ten tweede zijn er interessante evolutionaire vragen rondom deze systemen. De

repressor past heel precies op zijn operator, als een sleutel in zijn slot. Vaak hoeft er

maar één verandering in het DNA plaats te vinden (een mutatie) op de plaats van de

operator en de repressor kan niet meer binden. Als dat gebeurt kan het systeem niet

meer reageren op een signaal uit de omgeving: het staat altijd aan. Hetzelfde geldt voor

kleine veranderingen in de repressor. Er zijn in een veelbestudeerde bacterie als E. coli

veel ’sleutels’ en ’sloten’ die erg op elkaar lijken, maar toch alleen in de goede combi-

natie op elkaar passen. Van deze systemen weten we dat ze stap voor stap veranderd

zijn tijdens de evolutie. Een vraag is dus: hoe kan zo’n systeem functioneel blijven en

toch veranderen?
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Verder is het belangrijk dat deze systemen zijn geëvolueerd in een omgeving die

voortdurend verandert (bijvoorbeeld een variërende hoeveelheid suiker). Als een or-

ganisme nog geen goed regulatie-systeem heeft, zal het een gedeelte van de tijd niet de

optimale hoeveelheid eiwitten produceren. Soms is dat niet erg; bijvoorbeeld wanneer

er bijna altijd suiker is en de bacterie altijd veel eiwit produceert. In dat geval is het

voordeel van een regulatie-systeem niet groot. Het hangt dus af van hoe de omgeving

precies verandert, of een regulatie-systeem nuttig is en kan evolueren.

Voordat ik noem welke vragen we in de verschillende hoofdstukken van dit proef-

schrift precies hebben onderzocht, wil ik eerst een begrip introduceren dat wij gebrui-

ken om de evolutie te beschrijven: namelijk het fitness-landschap.

Een fitness-landschap laat zien bij welke combinatie van mutaties een organisme

het best aangepast is aan zijn omgeving. Het fitness-landschap is een enigszins abstract

begrip, maar kan vergeleken worden met een berglandschap met pieken en dalen. De

pieken stellen combinaties van mutaties voor die maken dat een organisme goed is

aangepast aan zijn omgeving. De dalen geven de combinaties weer waarmee organis-

men slecht overleven. Het meten van fitness-landschappen, door precies te kijken wat

de effecten zijn van heel veel combinaties van mutaties, is een vrij nieuwe wetenschap-

pelijke trend.

Als je weet hoe het fitness-landschap eruit ziet, kun je een voorspelling doen hoe de

erfelijke eigenschappen van een organisme stap voor stap zullen veranderen, wanneer

het zich in een omgeving bevindt waaraan het niet goed is aangepast. Deze reeks van

stappen door het fitness-landschap wordt het ’evolutionaire pad’ genoemd.

Omdat de natuur vaak alleen verbeteringen toelaat, kun je in een fitness-landschap

alleen maar omhoog lopen. Totdat je een top bereikt. Het interessante is nu, dat dat

niet altijd de hoogste top is. Het kan een lage berg zijn –wat betekent dat het organisme

niet optimaal is aangepast aan zijn omgeving– maar omdat stappen naar beneden niet

kunnen, evolueert het toch niet verder.

De vragen die in studies naar fitness-landschappen gesteld worden zijn: is het mo-

gelijk in het landschap van een punt A naar een punt B lopen, zonder ergens halver-

wege op een lage piek vast komen te zitten? Zijn er veel verschillende paden die je kunt

volgen, of zijn er maar weinig? En welke mutaties zijn cruciaal? Vaak is voor iedere

stap in het landschap bekend wat voor erfelijke veranderingen er plaatsvinden op het

niveau van moleculen zoals eiwitten en DNA en hoe dit de chemische reacties tussen

bio-moleculen beïnvloedt. Hierdoor krijg je gedetailleerde informatie over welke eigen-

schappen van die moleculen maken dat iets makkelijk evolueert of moeilijk.

Ik geef een minder abstract voorbeeld. Wanneer er een nieuw antibioticum wordt

gebruikt, verschijnen er meestal snel bacteriën die ook resistent zijn tegen dat nieuwe

antibioticum. Dit is een van de meest opvallende voorbeelden van evolutie. Patiënten

die geïnfecteerd raken met zulke ’ziekenhuisbacteriën’ ondervinden daarvan vaak grote

complicaties en ziekenhuizen investeren veel tijd en geld om uitbraken te voorkomen.

Daardoor zou het goed zijn wanneer we zouden weten hoe de evolutie van resistentie
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verloopt.

Niet zo lang geleden hebben Amerikaanse onderzoekers een fitness-landschap be-

paald van het resistentie-eiwit van een bacterie en hebben daarbij gevonden dat er van

alle mogelijke evolutionaire paden (van de oude resistentie naar een nieuwe) maar een

beperkt aantal gevolgd kan worden. Dit soort informatie kan van groot belang zijn om

te bepalen wat voor antibioticum gebruikt moet worden of welke combinatie van ver-

schillende antibiotica.

Zoals gezegd, hebben we in dit proefschrift gekeken naar de evolutie van regulatie-

systemen. We doen dit met behulp van fitness-landschappen en laten zien dat deze

belangrijke informatie kunnen opleveren. Ook hebben we onderzocht hoe je de evolu-

tie ook een bepaalde richting op kan sturen, wanneer je het fitness-landschap begrijpt.

In hoofdstuk 2 hebben wij de opkomende trend beschreven waarin fitness-land-

schappen gebruikt worden zoals hierboven is uitgelegd. We laten ondermeer zien wat

de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de evolutie van eiwitten die chemische

stoffen afbreken en de evolutie van regulatie-systemen. Het zojuist genoemde voor-

beeld van de resistentie tegen antibiotica is een van de onderzoeken die we beschrij-

ven.

In hoofdstuk 3 kijken we gedetailleerd naar de evolutie van een sleutel-slot systeem.

We gebruiken hier een computer-programma om in een fitness-landschap mogelijke

evolutionaire paden te vinden die het sleutel-slot dilemma oplossen. Wij zien dat in een

belangrijk evolutionair proces – mutaties waar genetisch materiaal verdubbeld wordt –

het sleutel-slot probleem omzeild kan worden. Er zijn dan aanvankelijk twee dezelfde

sleutels en twee dezelfde sloten die ervoor kunnen zorgen dat het regulatie-systeem

niet slechter wordt als er veranderingen optreden. Zo kunnen er toch stap voor stap

twee unieke sleutel-slot combinaties ontstaan.

In hoofdstuk 4 beschrijven we experimenten waarin voor de eerste keer een fitness-

landschap bepaald wordt van een regulatie-systeem in een variabele omgeving. We

laten zien hoe de vorm van het landschap (hoe spits de piek is) afhangt van chemische

reacties die plaatsvinden in de bacteriën. We kunnen daarna de omgeving zo veran-

deren dat de regulatie-systemen die eerst optimaal waren, nu slecht presteren. Met het

fitness-landschap kunnen we dan voorspellen wat voor regulatie-systeem in de nieuwe

omgeving optimaal is. We maken mutaties in de systemen en kijken of ze zich aan-

passen aan de nieuwe omgeving. We zien inderdaad dat de nieuwe piek bereikt wordt

(zie bijvoorbeeld figuur 4.4) .

In hoofdstuk 5 kijken we naar de geëvolueerde systemen uit hoofdstuk 4. We pro-

beren hier inzicht te krijgen in welke mutaties ervoor zorgen dat de systemen beter

presteren. We gebruiken een methode die nuttig is in combinatie met fitness-land-

schappen: we evolueren als het ware terug in de richting van het originele systeem en

raken daarbij de mutaties die niet belangrijk waren kwijt.

In hoofdstuk 6 kijken we weer naar de evolutie van regulatie in variabele omgevin-

gen, maar nu zonder dat we zelf mutaties in het regulatiesysteem maken. We kijken dus
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of bacteriën zich aanpassen aan de omgeving door spontane mutaties die ze oplopen

als ze groeien. We groeien culturen met grote aantallen bacteriën (ongeveer een miljard

per flesje) in constante en variërende omgevingen. De bacteriën die een gunstige mu-

tatie oplopen, groeien beter dan de andere en zullen langzaam maar zeker de cultuur

overnemen ten koste van de andere. Dit zien we inderdaad gebeuren. We zien dat de

bacteriën vaak snel evolueren naar de regulatie waarvan we hadden voorspeld dat hij

optimaal zou zijn. In sommige gevallen zijn er beperkingen waardoor dat niet gebeurt;

bijvoorbeeld omdat een net-niet-optimale mutatie veel vaker optreedt dan een opti-

male.

Doordat we veel met een bepaald regulatie-systeem werkten, bleek dat er iets miste

in de theoretische modellen in de literatuur die dat systeem beschrijven. In hoofdstuk 7

presenteren we een model, waarin dit wel is opgenomen en laten zien dat dit metingen

die we gedaan hebben verklaart. Een correcte beschrijving van het regulatie-systeem is

namelijk belangrijk om te kunnen begrijpen hoe het evolueert.

In hoofdstuk 8, tenslotte, kijken we op een wat abstractere manier naar het fitness-

landschap en laten zien we dat het sleutel-slot dilemma altijd een rol speelt wanneer

een fitness-landschap meerdere pieken heeft. En zoals eerder gezegd heeft het bestaan

van meerdere pieken (optimale en minder optimale) grote invloed op het verloop van

de evolutie.
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