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Bacteriën, 
de basis van cultureel leven!

Dirk-Jan Reijngoud
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› Los van alle verscheidenheid zijn alle eigenschappen in de kern aanwezig in alle 

levensvormen. (vrij naar Darwin in The Descent of Man)

› De Bacterie

› Hoe werkt het met wat er in zit?

› Waarom vertonen zij gedrag?

› en hoe nu verder?

› De  Evolutie

› Mind the Gap

› Epigenetica

› Genetica

Opbouw van de lezingen 
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Bacteriën bewegen!

Filmpje is te bekijken op de HOVO site chemotaxis film.pptx

(klik op grijze vlak)

Hoe werkt het met wat er in zit
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Tumble = tuimelen, flagella met de wijzers van de klok mee

Run = voortsnellen, flagella tegen de wijzers van de klok in

wikipedia

Hoe werken het met wat er in zit
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buitenwereld binnenwereld

CheA

CheA~Pi

CheY~Pi

CheY

Tuimelen: met de wijzers van de klok mee

Zwemmen: tegen de wijzers van de klok in
Me

Me

Me

CheR

CheB~Pi

CheZ

Me

MeMe

Hoe werkt het met wat er in zit

Zoeken:
Basis aller kennis

de-sensibiliseren

sensibiliseren
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hoge dichtheid

ligand
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remming

energie

Zoeken:
Basis aller kennis

Hoe werken het met wat er in zit

desensibiliseren

compensatie door hoge dichtheid

ligand: lang doorzwemmen

geen compensatie: snel tuimelen
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Bacteriën bewegen!

Filmpje is te bekijken op de HOVO site chemotaxis film.pptx

(klik op grijze vlak)
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buitenwereld binnenwereld

CheA

CheA~Pi

CheY~Pi
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Tuimelen: met de wijzers van de klok mee

Zwemmen: tegen de wijzers van de klok in

CheZ

Me Me

CheB~Pi

Auto-inductor
(acylhomoserine lactone)

(auto-inducer-2)

Quorum waarneming = chemische communicatie

bacteriën zijn ver van elkaar verwijderd

Lage dichtheid

Bacterie maakt auto-inductor

Bacterie is beperkt gevoelig voor auto-inductor

Bacterie breekt auto-inductor af

Me

CheR
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buitenwereld binnenwereld

CheA
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Tuimelen: met de wijzers van de klok in
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CheZ

Me

MeMe

CheR

CheB

Auto-inductor
(acylhomoserine lactone)

(auto-inducer-2)

Hoge dichtheid:

Grootschalige veranderingen:

metabolisme

extra-cellulaire matrix

samenwerking

remming

Andere

bacterien

Quorum waarneming = chemische communicatie

bacteriën herkennen elkaar

Hoe werken het met wat er in zit
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› Gedrag is open naar de toekomst; Beheersing van onzekerheid

› Toestand: Individuele cellen

 ‘Zoeken’: Chemotaxis

 ‘Leren’ en ‘Herinneren’: Conditioneren

 ‘Anticiperen’: Voorkomen van vergiftiging door quorum waarneming

› Overgang: van individuele cellen naar bacteriematten
 ‘Anticiperen’: tekort aan transporteerbare simpele voedingstoffen

› Toestand: Bacteriematten
 ‘Emergente’ eigenschap: elektrofysiologie

Waarom gedragen zij zich?
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𝑵𝒊=𝟏−? 𝒙 (𝒃𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂)𝒊

auto-inductor

simpele voedingsstoffen,

op te nemen door bacteria

mat =(bacteria)Ni

complexe voedingsstoffen,

niet op te nemen door bacteria

biologische materialen

exo-enzymen

afvalstoffen

energie

bouwstenen

Anticiperen op voedseltekort: bacteriemat vorming op geleide van 

stofwisseling, chemotaxis en quorum waarneming

Waarom gedragen zij zich?
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Humphries et al. Cell. 2017 Jan 12;168(1-2):200-209.e12

Emergente eigenschappen:

Elektrofysiologie:

K+-golven planten zich buiten

de mat voort.

Chemotaxis:

Beweging van alle ΔΨ-gevoelige 

bacteriën richting mat

Uitdaging:

Integratie van soort-gelijken en

soort-ongelijken

Resultaat:

Evolutionaire “hotspot”. 

Horizontale gen overdracht.

In de mat ontstaan nieuwe eigenschappen door de mat:

samenwerken en afstemmen geeft emergentie

Waarom gedragen zij zich?
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Waarom is hieruit
geen meercellig organisme

gegroeid?

en hoe nu verder?
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Evolutie
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› De Bacterie

› Hoe werkt het met wat er in zit?

› Waarom vertonen zij gedrag?

› en hoe nu verder?

› De  Evolutie

› Mind the Gap

› Epigenetica

› Genetica

Opbouw van de lezingen 
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O2

Mind the Gap

Vele genotypen

Vele fenotypen

Eén genotypen

Vele fenotypen
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Mind the gap

Mind the Gap

O2
Bron: Wikipedia Bron: Wikipedia



32|03-10-2019

Mind the Gap

Centraal Dogma van de Biologie

Bron: Wikipedia

Bacterie
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Mind the Gap

Centraal Dogma van de Biologie

Bron: Wikipedia

Eukaryoot
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Bacterie

Eukaryoot

Mind the gap

O2
genoom grootte: <106 basenparen <1010 basenparen

Mind the Gap
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Mind the Gap

bron: favpng.com

Opvouwen van DNA in chromosoom
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Epigenetica

Wagner et al 2018 Single-cell gene expression landscapes and lineages in the zebrafish embryo. Science 360 981-987

Hoe uit 1 genotype heel veel fenotypen ontstaan.

bevruchte eicel
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Epigenetica

Pal et al 2015. MicroRNA in Regenerative Medicine. Chptr 3 Epigenetic Modification of MicroRNA. Ed. Sen. Academic Press

Regulering van gen expressie door het ‘hechten’ van modificaties

op het DNA en op eiwitten
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bron: Wikipedia

Epigenetica

Regulering van gen expressie door het ‘hechten’ van modificaties

op het DNA en op eiwitten
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Fedoroff 2012. Transposable elements, epigenetics and genome evolution. Science 338, 758-767

Epigenetica

Regulering van gen expressie door het ‘hechten’ van modificaties

op het DNA en op eiwitten



40|03-10-2019

Het effect in de ontwikkeling van de zebravis

Farrell et al 2018 single cell reconstruction of developmental trajectories during zebrafish embryogenesis. Science 360 eaat3131

Epigenetica



41|03-10-2019

Genetica
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Genetica

Uitwisseling van genen tussen chromosomen



43|03-10-2019

Evolutie

RUIS
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Evolutie

Optimaal <->Perfect

=

Bijna
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Evolutie

genotype

fenotype
fenotype
fenotype
fenotype
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omgeving
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Evolutie

genotype

fenotype
fenotype
fenotype
fenotype

epigenetica

omgeving

RUIS
RUIS

RUIS RUIS
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Evolutie

Het gaat BIJNA altijd goed, maar soms niet:

MUTATIES: modificaties in DNA
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Evolutie

Het gaat BIJNA altijd goed, maar soms niet:

VARIATIES IN AANTAL GEN KOPIEËN

bron: Wikipedia
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bron: the mind of aaron

Evolutie
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Evolutie
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› De Bacterie

› Hoe werkt het met wat er in zit?

› Waarom vertonen zij gedrag?

› en hoe nu verder?

› De  Evolutie

› Mind the Gap

› Epigenetica

› Genetica

› Volgende lezing: Vroege zenuwstelsels en het ontstaan van meercellige intelligentie.

Opbouw van de lezingen 
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Einde


