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Bacteriën hebben buitengewone tactieken om met stress en antibiotica 
om te gaan. Door het overmatig en foutief gebruik van antibiotica zijn 
meer en meer pathogene bacteriën resistent geworden tegen 
verschillende antiobiotica. Dit heeft ertoe geleid dat er voor sommige 
bacteriën, zoals multidrugresistente Staphylococcus aureus (MRSA) 
maar enkele (of geen) werkzame antibiotica meer beschikbaar zijn. 
Naast deze overerfbare antibioticaresistentie, kunnen bacteriën ook 
multidrug tolerantie vertonen door in een dormante staat, genaamd 
persistentie, te gaan. Aangezien antibiotica voornamelijk op 
metabolisch actieve cellen werken, kunnen deze dormante bacteriën 
de antibioticakuur uitzitten. Bacteriële toxine-antitoxine (TA) systemen 
kunnen hiervoor een oplossing bieden. Ze bestaan uit een toxine (welk 
een negatief effect heeft op de celgroei) en een antitoxine (een 
tegengif dat de werking van het toxine tegengaat) en moeten strikt 
gereguleerd worden om celdood tegen te gaan. Ontregeling van deze 
systemen kan daardoor een een manier zijn om celgroei tegen te gaan 
en bacteriën te doden. 
 
Mijn onderzoek kan onderverdeeld worden in twee delen. Het eerste 
deel focust op de regulatie van een uniek drie-componenten TA 
systeem: het paaR2-paaA2-parE2 operon. Dit operon bevindt zich op de 
cryptische profaag CP-933P van enterohemorragische Escherichia coli 
O157:H7 stammen. Naast het toxine (ParE2) en het antitoxine (PaaA2) 
is er een regulator (PaaR2) die de transcriptionele repressor is van het 
operon. Het doel van mijn werk was om te achterhalen hoe deze drie 
componenten interageren om het operon te autoreguleren. 
Expressiekloons en zuiveringsprotocollen werden hiervoor opgesteld en 
via een combinatie van structurele biologie, biochemie, biophysica en 
DNA-bindingsstudies werd er aangetoond dat de regulatie gebruik maakt 
van een profaag regulatorische pathway. Het tweede deel van mijn 
onderzoek handelde over het valideren van TA systemen om te 
gebruiken als nieuwe antibiotica. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 
E. coli en S. aureus als model organismen. MRSA en multidrug resistente 
E. coli zijn in opmars en kunnen gevaarlijk zijn voor patiënten die 
gehospitaliseerd worden. Exogene toxines werden in deze organismen 
gebracht en het effect van de toxines werd nagegaan. 
Het onderzoek brengt ons dichter bij het begrijpen hoe TA systemen 
gereguleerd worden en legt een eerste stap naar het gebruik ervan als 
nieuwe antibiotica. 
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