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Samenvatting 
 

Op basis van analyses met behulp van phylogenetische merker genen, zoals het 16S 

rRNA gen, is duidelijk geworden dat er talrijke bacteriële soorten op deze aarde bestaan 

die weliswaar heel verspreid voorkomen in het milieu, maar waarvan helaas nog maar 

weinig isolaten gekarakteriseerd zijn en nog minder of helemaal geen isolaten in 

bacterie collecties vertegenwoordigd zijn. 

Enkele van de meest voorkomende bacterie soorten in de bodem behoren tot de 

taxonomische groepen Acidobacteria en Verucomicrobiales. Ondanks de beperkte 

informatie over deze twee groepen, en in het bijzonder over hun rol in de globale bio-

geochemische kringlopen, duidt hun grote verspreiding en diversiteit op een mogelijk 

belangrijke ecologische rol. 

Het doel van het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven is, is het verkrijgen van 

informatie over het genomisch potentiaal van uit de bodem afkomstige Acidobacteria en 

Verucomicrobiales door gebruik te maken van een kweekonafhankelijke benadering, 

namelijk metagenomics. Hierbij zijn de volgende onderzoekstrategieën toegepast: 

 

� Het bestuderen van de diversiteit en structuur van microbiële gemeenschappen 

in relatie tot 1) de bovengrondse plantendiversiteit, 2) verschillende bodem 

behandelingen en 3) verschillende bodem compartimenten (rhizosfeer versus 

wortelvrije grond), met behulp van een combinatie van op het 16S rRNA gen 

gebaseerde methodes zoals PCR-DGGE, Q-PCR en 16S rRNA gen bank 

analyse (hoofdstuk 3). 

� Analyse van de diversiteit binnen een set van 16S rRNA genen die 

verwantschap laten zien met Acidobacteria door middel van drie methoden: 1) 

screenen van een fosmide metagenoom bank op het voorkomen van 

genomische sequenties van Acidobacteria-lijkende 16S rRNA genen; 2) 

kloneren met behulp van algemene bacteriële primers; en ten slotte 3) kloneren 

met primers die specifiek voor acidobacteriële 16S rRNA genen zijn  

(hoofdstuk 4) 

� Het isoleren van genomische fragmenten afkomstig van Acidobacteria en 

Verrucomicrobia en het volledig  sequencen  en vervolgens annoteren en het 

maken van evolutionaire analyses (hoofdstuk 5 en 6) 

 

Het onderzoek toont aan, dat Acidobacteria in grotere aantalen in de wortelvrije bodem 

voorkomen in vergelijking met de directe omgeving van de wortel, de zogenaamde 

rhizosfeer. Verrucomicrobia daarentegen laten het omgekeerde patroon zien. De 
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samenstelling van de vegetatie lijkt daarop geen significant effect te hebben. Verder zijn 

er verschillen gevonden in de diversiteit van acidobacteriële sequenties die geïsoleerd 

zijn via verschillende isolatiemethoden. Dit wordt deels veroorzaakt door de gebruikte 

primers die algemeen bekend stonden als specifiek voor de 16S rRNA genen van 

Acidobacteria.  

De fosmide metagenomische bank met 28,800 klonen is geanalyseerd op het 

voorkomen van uit  Acidobacteria- en Verrucomicrobia soorten afkomstige DNA 

fragmenten door te zoeken naar specifieke 16S rRNA sequenties in deze fragmenten. 

Dit resulteerde in de ontdekking van 17 klonen van acidobacteriële en 4 van 

verrucomicrobiële oorsprong, die een brede fylogenetische afstamming weergeven. 

Vervolgens zijn deze klonen volledig gesequenced en de daarop liggende genen 

geannoteerd. De analyse van deze genoom fragmenten leverde een glimp op van het het 

functioneel potentieel van de in de bodem levende soorten die tot de Acidobacteria en 

Verrucomicrobia behoren, en het vormt  een uniek dataset die voor toekomstige 

vergelijkende genomische analyses beschikbaar is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


