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Balance on many scales: Growth and gene expression in Bacillus subtilis

Samenvatting

vertaald door Iraes Rabbers

Bacteriële cellen die delen middels binaire splijting, verdubbelen tussen hun geboorte en deling
in grootte en moleculaire inhoud. Wat als een simpele procedure klinkt, is in werkelijkheid het
resultaat van coördinatie tussen ontelbare complexe moleculaire processen die betrokken zijn bij
celgroei en genexpressie. Dit in gedachte houdend, is het niet verwonderlijk dat zelfs klonale
cellen die onder constante condities groeien, substantiële intercellulaire verschillen vertonen in
hun afmetingen, groeisnelheden en genexpressie niveaus. Deze fenotypische verschillen kunnen
simpelweg een consequentie zijn van asynchrone groei, oftewel cellen die verschillende afmetingen
hebben afhankelijk van de tijd die verstreken is sinds hun geboorte (hun leeftijd). Ze kunnen ook
veroorzaakt worden door de stochastische aard van biochemische processen, ofwel cellen die
verschillende afmetingen of moleculaire samenstellingen hebben op dezelfde leeftijd. Maar ondanks
de complexiteit van celgroei en genexpressie en de willekeur die hen beïnvloedt, zijn bacteriën
in staat om homeostase in celgrootte en expressie niveaus in stand te houden onder constant
condities. Dit is een indicatie voor compensatie mechanismen die de eigenschappen, zoals grootte
of genexpressie niveaus, van individuele cellen sturen richting een omstandigheids-afhankelijk
niveau. De aard van deze mechanismen en de voornaamste cellulaire eigenschappen die ze
monitoren en sturen, zijn nog niet goed begrepen. In dit proefschrift verkennen we de interrelatie
en coördinatie van groei en genexpressie in individuele bacteriële cellen, door een theoretische
aanpak (modelleren, microbiële groei theorie, variantie decompositie) te combineren met enkele
cel observatie technieken (flow cytometrie, time-lapse microscopie), waarbij we de gram-positieve
model bacterie Bacillus subtilis gebruiken.

Hoofdstuk 1 geeft een kort overzicht van de geschiedenis van enkele cel metingen, en introduceert
sleutel concepten die terugkomen in de rest van het proefschrift. In hoofdstuk 2 bespreken we
de beschikbare literatuur betreffende niet-genetische heterogeniteit in micro-organismen, en diens
invloed op het vermogen van een microbiële populatie om te overleven in en zich aan te passen
aan een dynamische omgeving.

Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 vormen het experimentele gedeelte van dit proefschrift. In hoofdstuk
3 gebruiken we flow cytometrie om de expressie niveaus en variabiliteit van een fluorescent eiwit te
meten in individuele B. subtilis cellen, onder verschillende omgevings omstandigheden. Vervolgens
gebruiken we de theorie om de totale expressie variatie te decomposeren en kwantificeren, in
variaties die uit verschillende cellulaire processen voortkomen. We vinden dat het expressie niveau
van het fluorescente eiwit de voornaamste determinant is voor de grootte van expressie-variabiliteit
tussen individuele cellen, en dat eiwit productiesnelheid en omgevings omstandigheden alleen
indirecte effecten hebben op variabiliteit, door het expressie niveau te beïnvloeden. De bevindingen
uit hoofdstuk 3 kunnen ons helpen in het rationale ontwerp van genetische circuits die gebruikt
kunnen worden voor productie stammen in industriële omgevingen. Onze resultaten onderschijven
het belang van omstandigheids-afhankelijkheid voor de bedoelde functie van een genetisch ontwerp.

In hoofdstuk 4 kwantificeren we de relatie tussen groei en genexpressie door de cel cycli van
duizenden individuele cellen te bestuderen met time-lapse microscopie. We ontdekken system-
atische en gestructureerde afwijkingen van exponentiële groei gedurende de cel cyclus, onder
drie onafhankelijke omgevings omstandigheden. We observeren een kwalitatieve verandering in
groei gedrag bij een redelijk constante tijd-tot-deling. Ondanks de substantiële fluctuaties die we
observeren in de groeisnelheden gedurende de levensduur van elke individuele cel, vinden we
dat genexpressie niveaus nagenoeg gelijk blijven, wat suggereert dat cellen deze systematische
fluctuaties compenseren. We bediscussiëren potentiële cellulaire processen die ten grondslag
liggen aan de geobserveerde groei afwijkingen. De resultaten van hoofdstuk 4 zouden ons kunnen
helpen met het vinden van mechanismen die beslissen wanneer cellen delen, wat leidt tot celgrootte
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homeostase en bacteriële populaties toestaat om een staat van gebalanceerde groei te bereiken.

Tot slot bediscussieer ik onze experimentele bevindingen in de context van recente literatuur in
hoofdstuk 5. Ik reflecteer op het nut van fenomenologische ‘principes’ en ‘wetten’ die gebruikt wor-
den om te beschrijven hoe bacteriën in staat zijn celgrootte homeostase gedurende vele generaties
in stand te houden. Verder bespreek ik de vraag van de evolutionaire kosten en voordelen van niet-
genetische heterogeniteit en genexpressie ruis. Om af te sluiten stel ik experimentele benaderingen
voor, die ons kunnen helpen om de overblijvende gaten in onze kennis over groei en genexpressie
in bacteriële cellen op te vullen.
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