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Samenvatting 

 

Diversiteit en functies van bacteriën bij springstaarten 

Springstaarten zijn kleine bodemdieren die in vochtige omgevingen over de hele 

wereld te vinden zijn. In bodemecosystemen zijn ze van enorm ecologisch belang 

door hun bijdrage aan decompositieprocessen die tot stand komt door fragmentatie 

van organisch materiaal en controle over microbiële bodemgemeenschappen. 

Sommige springstaarten, zoals Folsomia candida, worden als modelorganismen en 

indicatorsoorten in ecotoxicologisch onderzoek gebruikt. Na tientallen jaren 

onderzoek, is veel informatie aanwezig over de anatomie, fysiologie, ecologie en het 

gedrag van deze dieren, en recente genomische studies hebben nieuwe inzichten in 

hun evolutie en fylogenetische relaties met andere groepen geleedpotigen 

opgeleverd. Net als alle dieren, zijn springstaarten een habitat voor micro-

organismen, die belangrijke functies voor hun gastheer kunnen uitoefenen. Daarom 

verdient ook de microbiële gemeenschap, een nog slecht onderzocht aspect van de 

biologie van deze dieren, aandacht. 

In dit proefschrift hebben we de microbiële gemeenschap van de springstaart F. 

candida bestudeerd. Door een combinatie van genomische en bioinformatica-

analyses, en functionele testen, hebben we de samenstelling en de potentiële functies 

van deze gemeenschap onderzocht. We waren specifiek gericht op het identificeren 

en beschrijven van potentiële antimicrobiële functies die ecologisch relevant zijn 

voor F. candida en verschillende toepassingen zouden kunnen hebben.  

In Hoofdstuk 2 hebben we de samenstelling van de bacteriële gemeenschappen in 

twee populaties van F. candida bestudeerd. Door high-throughput amplicon 

sequencing identificeerden we meer dan 800 bacteriële groepen. Grote verschillen in 

de relatieve abundanties van bacteriën tussen de twee populaties werden 

waargenomen, vooral voor Wolbachia, de endosymbiont die bij F. candida 

parthenogenese veroorzaakt. Door het toepassen van een methode om bacteriën 

andere dan Wolbachia op te sporen, konden we de meest abundante bacteriegroepen 

die in beide populatie springstaarten aanwezig waren, nog steeds identificeren. Onze 

bevindingen komen overeen met de resultaten van eerdere studies over de 

microbiële gemeenschap van F. candida, terwijl ze ons begrip van bacteriële 

diversiteit bij dieren verdiepen. 

In Hoofdstuk 3 hebben we het metagenoom van F. candida bestudeerd. Door 

shotgun sequencing en bioinformatische analyses, kregen we een gedetailleerd beeld 

van de genomische samenstelling van de darmmicrobiota van de springstaart. De 

analyse onthulde de aanwezigheid van meerdere genen die betrokken zijn bij 



antimicrobiële activiteit en koolhydraatmetabolisme. Door bijdragen aan de afbraak 

van plantenmateriaal en aan de bescherming tegen ziekteverwekkers in de darm van 

F. candida, zouden deze microbiële functies de fitness van de gastheer kunnen 

ondersteunen. In het metagenoom identificeerden we ook verschillende homologen 

van horizontaal overgedragen genen in F. candida: dit suggereert dat sommige 

functies van de darmmicrobiota naar het genoom van de springstaart zijn 

overgedragen. 

In Hoofdstuk 4 hebben we de potentiële antimicrobiële activiteit van bacteriën uit 

springstaarten onderzocht. Darmbacteriën van vier soorten springstaarten zijn 

geïsoleerd en gecultiveerd, en hun capaciteit om de groei van verschillende 

microbiële pathogenen te remmen werd getest. Van de 46 unieke isolaten die werden 

geïdentificeerd, hadden er 35 een remmende activiteit, wat wijst op een hoog 

potentieel voor antimicrobiële productie. Als ze ook in vivo actief zouden zijn, 

zouden ze een rol kunnen spelen bij de afweer van de gastheer of bij de controle van 

microben in de omgeving. De resultaten van dit hoofdstuk wijzen erop dat de 

bacteriën van springstaarten mogelijke biocontrolemethoden zouden kunnen 

leveren en interessante doelwitten kunnen zijn voor het ontdekken van 

geneesmiddelen. 

In Hoofdstuk 5 hebben we een Bacillus-stam beschreven die geïsoleerd werd uit de 

darm van F. candida. We bestudeerden het metabole profiel, antibioticaresistentie 

en remmende activiteit tegen pathogene micro-organismen. Het isolaat werd 

geïdentificeerd als een Bacillus toyonensis en vertoonde een extreem hoge 

resistentie tegen penicilline. Zowel de levende bacteriën als hun extract remden de 

groei van verschillende pathogene micro-organismen. In lijn met deze 

waarnemingen, onthulde genoomanalyse van de stam een verrijking van 

resistentiegenen voor β-lactam-antibiotica en de aanwezigheid van secundaire 

metabolietclusters. 

Het werk in dit proefschrift vergroot de kennis van de microbiota van bodemdieren 

en vormt een basis voor toekomstig onderzoek. Eerdere studies over dit onderwerp 

waren voornamelijk gebaseerd op kweken en 16S amplicon-sequencing. Hier 

hebben we een combinatie van methoden toegepast om de bacteriële gemeenschap 

van F. candida te bestuderen. Deze gemeenschap lijkt zeer divers en bevat 

potentiële functies die van toegepast nut en van grote ecologische relevantie zouden 

kunnen zijn. De aanwezigheid van genen geassocieerd met 

koolhydraatmetabolisme suggereert een bijdrage van darmmicroben aan de 

spijsvertering van de gastheer. De gelijkenis van deze genen met genen die deel van 

het genoom van F. candida zijn suggereert dat bacteriën niet alleen het 

plantenmateriaal in de darm van de springstaart kunnen afbreken, maar ook genen 

die bij dit proces betrokken zijn op hun gastheer kunnen overdragen. Dit zou 

belangrijk zijn als aanpassing aan het leven in de bodem, een omgeving die rijk is 



aan afbraakproducten van planten. Verder hebben we een hoog potentieel voor 

antimicrobiële productie onthuld, zowel door in het metagenoom als door 

functionele analyses. Antimicrobiële stoffen in de darm van F. candida zouden bij 

verschillende processen betrokken kunnen zijn, namelijk bescherming tegen 

pathogenen, microbiële interacties, controle van darmmicrobiële 

gemeenschapssamenstelling en communicatie tussen micro-organismen en hun 

gastheer. Het is wenselijk voor toekomstig onderzoek om deze en andere processen 

te verkennen, om de functie van antimicrobiële stoffen in springstaarten en in hun 

geassocieerde microben op te helderen. 


