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Samenvatting	
	

De	 hommel	 (genus	 Bombus)	 is	 met	 zijn	 mogelijkheid	 tot	 vibratiebestuiving	 en	

thermoregulatie	 één	 van	 de	 belangrijkste	 bestuivers.	 De	 hommelpopulatie	 wordt	

echter	 geteisterd	 door	 sterke	 verliezen	 ten	 gevolge	 van	 habitatverlies,	

klimaatverandering,	 pesticidegebruik	 en	 ziektes.	 Het	 ontwikkelen	 van	

mitigatiestrategieën	om	deze	verliezen	tegen	te	gaan	is	daarom	essentieel.		

	

De	hommel	bevat	een	specifieke	intestinale	microbiële	populatie	die	een	rol	speelt	

bij	 het	 bevorderen	 van	 de	 hommelgezondheid	 en	 de	 bescherming	 tegen	

pathogenen.	 Een	 van	 deze	 pathogenen	 is	Crithidia	 bombi,	 een	 intestinale	 parasiet	
behorend	tot	de	Trypanosomatidae	die	verlaagde	foerageerefficiëntie	en	verlaagde	

fitheid	van	de	kolonie	veroorzaakt.	

	

Via	 genoomanalyse	 werd	 nagegaan	 of	 Gilliamella	 apicola,	 Snodgrassella	 alvi	 en	
Lactobacillus	bombicola,	 drie	 species	behorend	 tot	de	kern	microbiële	 taxa	van	de	

hommeldarm,	een	rol	spelen	bij	productie	van	nutriënten,	vertering	van	suikers	en	

insecticiden	en	 inhibitie	van	pathogenen.	Verschillende	 reactiewegen	werden	zo	 in	

kaart	gebracht.	

	

Ook	 werden	 pathogeen	 inhibitie	 testen	 uitgevoerd	 en	 geoptimaliseerd	 om	 na	 te	

gaan	 of	 verschillende	 bacteriële	 stammen	 behorend	 tot	 de	 kern	 taxa	 van	 de	

hommeldarm	C.	bombi	 inhiberen.	Enerzijds	werden	een	‘well	diffusion’	en	‘overlay’	
test	 uitgevoerd	 op	 vast	 medium.	 Anderzijds	 werden	 een	 ‘transwell’	 test	 en	 een	

supernatans	 inhibitie	 test	 in	 vloeibaar	medium	 uitgevoerd	 en	 geoptimaliseerd.	 Zo	

werd	aangetoond	dat	Weissella	bombi,	behorend	tot	de	Leuconostocaceae,	C.	bombi	
kan	inhiberen	via	productie	van	inhiberende	componenten.		
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Summary	
	

The	bumblebee	(genus	Bombus)	is,	because	of	its	ability	to	perform	buzz	pollination	

and	 thermoregulation,	one	of	 the	most	 important	 insect	pollinators.	However,	 the	

bumblebee	 population	 is	 being	 plagued	with	 severe	 losses	 due	 to	 loss	 of	 habitat,	

climate	 change,	 pesticide	 use	 and	 disease.	 Because	 of	 this,	 the	 development	 of	

mitigation	strategies	to	counter	these	losses	is	of	utmost	importance.		

	

The	bumblebee	gut	contains	a	specific	microbial	population	involved	in	promotion	of	

bumblebee	 health	 and	 protection	 against	 pathogens.	 One	 of	 these	 pathogens	 is	

Crithidia	 bombi,	 an	 intestinal	 Trypanosomatid	 parasite	 that	 causes	 decreased	

foraging	efficiency	and	colony	fitness.		

	

Through	extensive	genome	analysis	the	role	of	Gilliamella	apicola,	Snodgrassella	alvi	
en	 Lactobacillus	 bombicola,	 three	 species	 of	 the	 core	 microbial	 taxa	 in	 the	

bumblebee	 gut,	 concerning	 production	 of	 nutrients,	 degradation	 of	 sugars	 and	

insecticides	and	pathogen	 inhibition,	was	assessed.	A	wide	 range	of	pathways	was	

analysed	and	charted.	

	

To	assess	whether	different	bacteria	belonging	 to	 the	 core	 taxa	of	 the	bumblebee	

gut	 could	 inhibit	 C.	 bombi	 growth,	 a	 number	 of	 pathogen	 inhibition	 tests	 were	

conducted.	On	the	one	hand	both	a	well	diffusion	assay	and	an	overlay	assay	were	

conducted	on	agar	medium.	On	the	other	hand	a	transwell	assay	and	a	supernatant	

assay	were	conducted	and	optimised	 in	broth	medium.	We	showed	 that	Weissella	
bombi,	belonging	to	the	Leuconostocaceae,	could	supress	C.	bombi	growth	through	
the	production	of	inhibiting	components.		
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1 Inleiding	
	

1.1 Biologie	en	ecologie	van	de	hommel	
	

De	hommel	(genus	Bombus)	is	een	sociaal	insect	behorend	tot	de	familie	Apidae.	In	

tegenstelling	 tot	 andere	 bijen	 is	 de	 hommel	 groot	 en	 bedekt	met	 lange	 en	 dichte	

beharing	 die	 dient	 om	 roofdieren	 af	 te	 schrikken.	 Het	 lichaam	 van	 de	 hommel	

bestaat	uit	een	kop	met	2	antennen,	een	thorax	waaraan	de	vleugels	bevestigd	zijn	

en	 een	 abdomen	 bestaande	 uit	 6	 of	 7	 segmenten	 bij	 vrouwtjes	 en	 mannetjes	

respectievelijk.	 Ze	 bezitten	 een	 angel	 zonder	 weerhaken	 waarmee	 de	 hommel	

meermaals	 kan	 steken.	 Ze	 zijn	 aposematisch	 gekleurd	 in	 gele	 en	 zwarte	 tinten	

waarbij	de	patronen	afhangen	van	geslacht	en	verschillen	van	soort	tot	soort.	Door	

hun	 dichte	 beharing	 en	 door	 hun	 mogelijkheid	 om	 metabolische	 warmte	 te	

behouden,	kan	de	hommel	overleven	in	koude	klimaten	(Goulson,	2010).	Ze	komen	

hierdoor	vooral	voor	in	de	gematigde	klimaten	van	Europa	en	Noord-Amerika	en	het	

subtropisch	klimaat	van	Azië	 (Santos	et	al,	2015).	Hommels	 zijn	primitief	eusociale	

insecten.	 Eusocialiteit	 wordt	 gekenmerkt	 door	 het	 voorkomen	 van	 verschillende	

kasten	waarbij	niet	alle	individuen	reproductief	zijn	(Nowak	et	al,	2010).	Ze	worden	
beschreven	als	primitief	omdat	de	sociale	organisatie	minder	complex	is	dan	die	van	

de	 honingbij.	 Ze	 hebben	 in	 vergelijking	 met	 de	 honingbij	 geen	 permanente,	

levenslange	scheiding	van	arbeid	en	status	tussen	werkster-	en	koninginnekasten	en	

minder	 complexe	 communicatiepatronen	en	 sociale	 organisatie	 (Sadd	et	 al,	 2015).	
Hiernaast	 leven	 ze	 ook	 in	 kleinere	 nesten:	 hommelnesten	 bevatten	 gemiddeld	 50-

400	individuen	terwijl	nesten	van	de	honingbij	er	makkelijk	50.000-60.000	bevatten.		

Er	 zijn	 vandaag	 ongeveer	 250	 hommelsoorten	 beschreven	 (Williams	 &	 Osborne,	

2009;	Santos	et	al,	2015).	

1.1.1 Levenscyclus	
	

De	hommel	heeft	een	 jaarlijkse	 levenscyclus	 (Figuur	1).	De	koningin	 	komt	uit	haar	

winterslaap	 in	de	 vroege	 lente	 en	 zoekt	 een	nestplaats	 om	een	nieuwe	kolonie	 te	

starten	(Gurel	et	al,	2008).	De	keuze	van	de	nestplaats	 is	verschillend	van	soort	tot	
soort.	Sommige	soorten	verkiezen	het	verlaten	nest	van	andere	dieren	waar	 reeds	

materialen	zoals	mos,	haar	en	veren	aanwezig	zijn	(Goulson,	2010).	Anderen	zoeken	

nesten	 in	 geürbaniseerde	 gebieden	 of	 landbouwgrond,	 holtes,	 compost	 of	 onder	

door	 de	mens	 gemaakte	 structuren	 (Lye	et	 al,	 2012).	 Na	 het	 vinden	 van	 een	 nest	
wordt	 dit	 door	 de	 koningin	 voorzien	 van	 stuifmeel	 (Goulson,	 2010).	 In	 deze	

stuifmeelmassa	worden	 acht	 tot	 zestien	 eitjes	 gelegd	 die	 bedekt	worden	met	 een	

laag	was	en	 stuifmeel.	De	 koningin	 vormt	een	pot	 van	was	aan	de	 ingang	 van	het	

nest	waarin	nectar	wordt	opgeslagen	om	zich	te	voeden	tijdens	de	broedperiode.	De	

eitjes	worden	bebroed	waarbij	de	koningin	deze	op	een	constante	temperatuur	van	

30-32°C	houdt.	Na	vier	dagen	komen	de	eitjes	uit	en	worden	de	larven	gevoed	met	

stuifmeel.	 Na	 10-14	 dagen	 van	 ontwikkeling	 verpoppen	 de	 larven,	 waarna	 de	

koningin	nieuwe	eitjes	 legt.	Verpopping	duurt	 gemiddeld	nog	14	dagen.	De	eerste	

larven	 ontpoppen	 tot	 foerageersters	 die	 het	 verzamelen	 van	 stuifmeel	 en	 nectar	
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voor	 de	 kolonie	 op	 zich	 nemen.	 De	 foerageersters	 hebben	 een	 lagere	

levensverwachting	 dan	 de	 werksters	 die	 in	 het	 nest	 blijven	 doordat	 ze	 de	 veelal	

harde	condities	buiten	het	nest	moeten	trotseren.		

Ook	zijn	de	foerageersters	gemiddeld	groter	dan	de	werksters	in	het	nest	aangezien	

grotere	 individuen	meer	stuifmeel	kunnen	vervoeren	en	 fysiologisch	beter	bestand	

zijn	 tegen	 de	 condities	 buiten	 het	 nest	 (Goulson,	 2010;	 Goulson	 et	 al,	 2002b;	
Spaethe	 &	 Weidenmüller,	 2002).	 Later	 produceert	 het	 nest	 initieel	 steriele	

werksters.	 Zij	 zullen	 de	 algemene	 taken	 voor	 het	 onderhoud	 van	 het	 nest	 op	 zich	

nemen.	 De	 kleinere	 werksters	 verzorgen	 de	 larven,	 voeden	 ze	 en	 inspecteren	 en	

bebroeden	de	eitjes	(Jandt	et	al,	2009).	De	grotere	werksters	beschermen	het	nest	

en	 zorgen	voor	 thermoregulatie.	 Ze	houden	het	nest	warm	door	warmteproductie	

en	wanneer	 de	 kolonie	 te	 groot	wordt	 en	 het	 nest	 te	 veel	 opwarmt,	 zullen	 zij	 de	

larven	koel	houden	door	te	wapperen	met	hun	vleugels	(Goulson,	2010;	Foster	et	al,	
2004;	Jandt	et	al,	2009).		
40%	van	de	werksters	wordt	fertiel	10	dagen	na	hun	ontpopping	(Rottler-Hoermann	

et	al,	 2016).	De	grootte	 van	het	nest	 is	 sterk	afhankelijk	 van	de	habitat	en	van	de	
hoeveelheid	bloeiende	bloemen	in	de	omgeving	(Goulson	et	al,	2002a).	Wanneer	het	

nest	 voldoende	 gegroeid	 is,	 begint	 het	 nest	mannetjes	 en	 nieuwe	 koninginnen	 te	

produceren.	Mannetjes	worden	geproduceerd	via	onbevruchte	eitjes	gelegd	door	de	

koningin	en	 later	 in	het	 seizoen	ook	door	 fertiele	werksters	 in	het	nest.	 Ze	dragen	

amper	bij	tot	het	voortbestaan	van	de	kolonie:	mannetjes	verlaten	het	nest	meestal	

na	 enkele	 dagen	 om	 zich	 te	 voeden	 en	 een	 partner	 te	 zoeken.	 De	 productie	 van	

koninginnen	 is	 afhankelijk	 van	 de	 hoeveelheid	 adulte	 foerageersters	 aangezien	

koninginnenlarven	 meer	 voedsel	 nodig	 hebben	 dan	 werksterlarven.	 Hierdoor	

Figuur	1.	Levenscyclus	van	de	hommel.	Na	overwintering	zal	de	koningin	een	nieuwe	kolonie	starten.	
Eens	genoeg	werksters	en	foerageersters	geproduceerd	zijn	en	de	kolonie	groot	genoeg	 is,	worden	

mannetjes	en	nieuwe	koninginnen	geproduceerd.	Zij	zullen	paren,	waarna	het	mannetje	sterft	en	de	

koningin	na	overwintering	een	tweede	koloniecyclus	start.	Afbeelding	overgenomen	uit	Prys-Jones	&	

Corbet	(2011).	
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produceren	 kleine	 nesten	 vaak	 enkel	 mannetjes	 wanneer	 de	 hoeveelheid	

binnengebracht	 voedsel	 te	 laag	 ligt	 voor	 de	 productie	 van	 koninginnen	 (Goulson,	

2010).	 Meestal	 worden	 vanaf	 dit	 punt	 geen	 werksters	 meer	 geproduceerd,	 maar	

enkel	koninginnen.	Deze	zullen	het	nest	verlaten	om	te	paren,	te	foerageren	en	hun	

vetreserves	op	te	bouwen	als	voorbereiding	op	de	overwintering	en	de	start	van	een	

nieuw	 nest.	 Hierna	 gaat	 de	 kolonie	 snel	 achteruit.	 De	 overgebleven	 individuen	

worden	oud	en	de	stuifmeel-	en	nectarvoorraden	worden	opgebruikt	tot	uiteindelijk	

de	laatste	hommel	gestorven	is.	

1.1.2 Kasten	en	sociale	structuur	
	

De	hommel	is	een	sociaal	insect	waarbij	de	sociale	structuur	bepaald	wordt	door	een	

kastensysteem.	 Een	 hommelnest	 wordt	 gesticht	 door	 één	 solitaire	 koningin	 die	

tijdens	de	eerste	fase	van	kolonieontwikkeling	de	enige	is	die	eitjes	legt	(Cnaani	et	al,	
2000).	Elk	eitje	heeft	kans	uit	te	groeien	tot	een	koningin.	Hoewel	al	geweten	is	dat	

ontwikkeling	 tot	 koningin	 veroorzaakt	wordt	 door	 differentiële	 genexpressie,	weet	

men	 nog	 niet	wat	 exact	 deze	 differentiële	 expressie	 veroorzaakt	 (Pereboom	et	 al,	
2005).	 Mogelijk	 is	 dit	 een	 combinatie	 van	 de	 hoeveelheid	 voedsel	 geconsumeerd	

door	 de	 larven,	 het	 aantal	 werksters	 betrokken	 bij	 het	 bebroeden	 van	 en	 zorgen	

voor	de	 larven,	het	aantal	 foerageersters	 in	de	kolonie	en	de	aanwezigheid	van	de	

koningin	(Pereboom,	2000;	Pereboom	et	al,	2003).	
Nadat	 de	 eerste	 werksters	 zijn	 ontpopt	 produceert	 de	 koningin	 feromonen	 die	

ovipositie	 van	 werksters	 tegengaan	 door	 onderdrukking	 van	 de	 productie	 van	

juviniel	 hormoon	 en	 de	 ontwikkeling	 van	 ovaria	 bij	 de	 werksters	 (van	 Honk	 &	

Hogeweg,	1981;	Rottler-Hoermann	et	al,	2016).	Dit	stadium	van	kolonieontwikkeling	

wordt	 het	 sociale	 stadium	 genoemd	 (Rottler-Hoermann	 et	 al,	 2016).	 De	 jonge	
werksters	produceren	was	aan	de	onderzijde	van	hun	abdomen	voor	de	productie	

van	honingpotten	en	het	bedekken	van	de	larven	en	blijven	bijna	uitsluitend	in	het	

nest	 waar	 ze	 zorgen	 voor	 onderhoud	 (Goulson,	 2010).	 Oudere	 steriele	 werksters	

gaan	 stuifmeel	 zoeken.	 De	 leeftijd	 waarbij	 werksters	 gaan	 foerageren	 is	 echter	

variabel	en	sommigen	blijven	hun	hele	leven	in	het	nest	(Goulson,	2010;	Jandt	et	al,	
2009).	 De	 jonge	 foerageersters	 verzamelen	 vooral	 nectar,	 terwijl	 de	 oudere	 zich	

bezighouden	met	het	verzamelen	van	stuifmeel.	In	de	latere	reproductieve	fase	van	

de	 kolonie,	 die	 de	 competitiefase	 wordt	 genoemd,	 kunnen	 er	 gewelddadige	

conflicten	optreden	tussen	leden	van	de	kolonie	wanneer	de	koningin	ovipositie	niet	

meer	kan	tegengaan	en	de	werksters	ook	eitjes	beginnen	te	leggen	(Goulson,	2010;	

Rottler-Hoermann	 et	 al,	 2016;	 Cnaani	 et	 al,	 2000).	 Deze	 werksters	 worden	
agressiever	 ten	opzichte	van	elkaar	en	de	koningin	en	kruipen	hoger	op	de	sociale	

ladder	 (van	 Honk	 &	 Hogeweg,	 1981).	 Dit	 wordt	 ook	 veelal	 gekenmerkt	 door	 een	

grotere	ontwikkeling	 van	de	ovaria	bij	 de	 agressieve	werksters	 (Goulson,	 2010).	 In	

deze	 fase	zullen	koningin	en	werksters	elkaars	eitjes	op	trachten	te	eten	 (Goulson,	

2010;	Cnaani	et	al,	2000).	Wanneer	de	koningin	uiteindelijk	het	nest	verlaat	of	sterft,	

zal	 een	 werkster	 hoog	 op	 de	 sociale	 ladder	 haar	 rol	 overnemen	 (van	 Honk	 &	

Hogeweg,	1981).	
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1.1.3 Voeding	
	

Hommels	zijn	fytofaag	en	voeden	zich	met	nectar	en	stuifmeel	(Goulson,	2010).	De	

adulte	 hommels	 verzamelen	 stuifmeel	 voor	 hun	 nakomelingen	 en	 voeden	 zich	

tijdens	 hun	 vlucht	met	 nectar.	 Tijdens	 de	 kolonie-initiatie	 voedt	 de	 koningin	 haar	

larven	met	stuifmeel	(Goulson,	2010).	Hommels	worden	in	twee	groepen	opgedeeld	

aan	de	hand	 van	de	manier	waarop	 ze	hun	 larven	 voeden	 (Pereboom	et	 al,	 2003;	
Goulson,	2010).	De	‘pocketmakers’	maken	kuiltjes	onder	de	groeiende	larven	waarin	

ze	 vers	pollen	opslaan.	Dit	 vormt	een	bed	van	 stuifmeel	waarop	de	 larven	grazen.	

Later	zal	de	koningin	haar	larven	voeden	door	het	uitbraken	van	een	mengeling	van	

stuifmeel	 en	 nectar.	 De	 larven	 van	 de	 ‘pollen-storers’	 leven	 echter	 individueel	 in	

cellen	 van	 was	 en	 zijde	 en	 worden	 door	 de	 werksters	 gevoed	 met	 uitgebraakt	

stuifmeel	en	nectar.	

De	mond	van	de	hommel	is	gevormd	tot	een	lange	proboscis	die	gebruikt	wordt	om	

nectar	 op	 te	 zuigen	 (Goulson,	 2010;	 Arbulo	 et	 al,	 2011).	 De	 lengte	 van	 dit	
snuitvormige	orgaan	varieert	sterk	van	soort	tot	soort	en	bepaalt	bij	welke	bloemen	

de	 hommel	 foerageert	 (Inouye,	 1980).	 De	 lengte	 van	 de	 proboscis	 moet	 immers	

compatibel	zijn	met	de	diepte	van	de	bloemkroon.	Hoe	groter	deze	compatibiliteit,	

hoe	hoger	de	efficiëntie	waarmee	de	hommel	stuifmeel	en	nectar	uit	de	bloem	kan	

halen	 (Arbulo	et	 al,	 2011).	De	hommel	 leert	 uit	 ervaring	welke	bloemen	de	 ideale	

bloemkroon-diepte	hebben	en	dus	welke	bloemen	te	bezoeken	om	het	 foerageren	

te	 optimaliseren.	 De	 sterke	 variatie	 in	 proboscis-lengte	 gaat	 zo	 interspecies-

competitie	tegen.	

Stuifmeel	 is	 een	 van	 de	 voornaamste	 bronnen	 van	 voedingstoffen	 voor	 zowel	 de	

volwassen	hommel	als	voor	de	larve	(Ruedenauer	et	al,	2015).	De	samenstelling	van	

stuifmeel	 omvat	 vooral	 lipiden,	 carbohydraten,	 proteïnen,	 aminozuren,	 vitaminen,	

carotenoïden	en	flavonoïden	(Vanderplanck	et	al,	2014).	Stuifmeel	mist	echter	soms	

tryptofaan	 en	 fenylalanine,	 twee	 essentiële	 aminozuren	 (Roulston	 &	 Cane,	 2000).		

De	 buitenste	 laag	 van	 de	 stuifmeelwand	 wordt	 de	 pollenkit	 genoemd	 en	 bestaat	

vooral	uit	lipiden,	hydrocarbons,	terpenoïden	en	carotenoïden.	Onder	deze	laag	ligt	

de	exine,	een	matrix	van	sporopollenine	(Roulston	&	Cane,	2000;	Klungness	&	Peng,	

1984).	De	binnenste	 laag,	de	 intine,	bevat	vooral	 cellulose	en	pectine	en	vormt	de	

laatste	barrière	tot	het	protoplasma,	dat	de	nutriënten	bevat.	Zowel	exine	als	intine	

zijn	zeer	slecht	verteerbaar,	door	de	aanwezigheid	van	sporopollenine	en	pectine.	

De	exacte	samenstelling	van	het	stuifmeel	is	essentieel	voor	het	onderhoud	van	de	

kolonie	en	het	verhogen	van	de	koloniegezondheid	(Ruedenauer	et	al,	2015).	Een	te	
hoge	 proteïneconcentratie	 kan	 bijvoorbeeld	 schadelijk	 zijn	 voor	 de	 volwassen	

hommel,	 terwijl	 dit	 de	 larvale	 groei	 net	 stimuleert.	 De	 nutritionele	 waarde	 van	

stuifmeel	wordt	vooral	bepaald	door	de	hoeveelheid	proteïne,	wat	essentieel	is	voor	

reproductie,	groei	en	algemene	fitness.		

Nectar	 is	 de	 enige	 bron	 van	 energie	 voor	 de	 koningin	 en	 de	 werksters	 en	 bevat	

vooral	suikers	(Konzmann	&	Lunau,	2014;	Arbulo	et	al,	2011;	Mevi-Schutz	&	Erhardt,	

2005).	Zonder	nectar	overleven	de	koningin	en	de	foerageersters	niet	langer	dan	een	

paar	uur	tijdens	hun	vlucht.	Nectar	is	als	energiebron	dus	essentieel	voor	groei	van	

de	kolonie.	
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De	 hommel	 kan	 via	 olfactorische	 signalen	 en	 smaak	 onderscheid	 maken	 tussen	

stuifmeel	 met	 verschillende	 proteïneconcentraties	 (Ruedenauer	 et	 al,	 2015).	 Ook	
kan	de	hommel	specifiek	op	zoek	gaan	naar	nectar	met	hoge	suikerconcentraties	via	

receptoren	op	de	antennen.		

1.1.4 Thermoregulatie	
	

Een	belangrijke	eigenschap	van	de	hommel	 is	de	mogelijkheid	tot	thermoregulatie,	

waardoor	die	ook	bij	koud	en	grillig	weer	kan	foerageren.	Hierbij	genereren	ze	grote	

hoeveelheden	metabolische	warmte	om	hun	lichaamstemperatuur	stabiel	te	houden	

(Goulson,	 2010).	 De	 hoeveelheid	 gegenereerde	 warmte	 is	 afhankelijk	 van	 de	

spiermassa	 en	 dus	 van	 de	 grootte	 van	 de	 hommel.	 Hierdoor	 zijn	 het	 vooral	 de	

grootste	 werkers	 die	 gaan	 foerageren	 aangezien	 zij	 uit	 kunnen	 vliegen	 bij	 lagere	

temperaturen.		

Thermoregulatie	is	een	zeer	snel	proces.	De	hommel	verhoogt	zijn	temperatuur	van	

13	naar	37°C	in	maar	 liefst	zes	minuten	(Heinrich	&	Esch,	1994).	De	hommel	moet,	

om	zijn	vleugels	vliegklaar	te	maken,	de	temperatuur	van	zijn	vliegspieren	tot	boven	

30°C	krijgen.	Door	synchrone	contractie	van	de	dorsale	longitudinale	spieren,	die	de	

vleugel	neerwaarts	bewegen,	en	de	dorso-ventrale	spieren,	die	de	vleugel	opwaarts	

bewegen,	warmen	de	vliegspieren	op	 (Goulson,	2010;	Heinrich	&	Esch,	 1994).	 Een	

andere	 manier	 waarop	 hommels	 hun	 temperatuur	 stabiel	 krijgen	 is	 door	 de	

verbranding	van	suikers	waarbij	het	enzym	fructose	bifosfaat	essentieel	 is.	Warmte	

wordt	 geconserveerd	 in	 de	 thorax,	 waar	 de	 vliegsperen	 liggen.	 Het	 abdomen	 is	

gemiddeld	 10-15°c	 koeler	 (Goulson,	 2010).	 Reductie	 van	 hitteverlies	 in	 de	 thorax	

wordt	 bekomen	door	 de	 smalle	 taille,	 de	 petiole,	 dat	 de	 thorax	 van	 het	 abdomen	

scheidt	en	een	luchtzakje	met	isolerende	werking	in	de	voorzijde	van	het	abdomen.		

Wanneer	de	koningin	haar	nest	start	moeten	de	larven	bebroed	worden.	Dit	doet	ze	

door	 hitteproductie	 in	 de	 thorax	 wat	 wordt	 doorgegeven	 aan	 het	 abdomen	 door	

pulserende	 contracties	 van	 het	 abdomen.	 Door	 het	 regelen	 van	 deze	 contracties	

houdt	 de	 koningin	 de	 broedtemperatuur	 stabiel	 boven	 25°C.	 Dit	 kost	 een	 grote	

hoeveelheid	 energie.	 Men	 schat	 dat	 de	 koningin	 als	 voorbereiding	 op	 deze	 fase	

ongeveer	600	mg	nectar	per	dag	consumeert	en	gemiddeld	6000	bloemen	per	dag	

bezoekt.	Het	nest	wordt	op	verschillende	wijzen	warm	gehouden.	Enerzijds	 zijn	de	

keuze	 van	 de	 nestplaats	 en	 de	 constructie	 van	 het	 nest	 belangrijk.	 Koninginnen	

zullen	veelal	nestsites	kiezen	die	naar	het	zuiden	gericht	zijn,	laag	bij	de	grond	liggen,	

of	ondergronds	 liggen	en	zo	natuurlijk	geïsoleerd	zijn.	De	koningin	kiest	 isolerende	

materialen	 voor	 de	 constructie	 van	 haar	 nest	 en	 zal	 deze	 gebruiken	om	de	 eerste	

larven	te	bedekken.	Wanneer	het	nest	groeit	construeert	ze	een	wassen	deksel	over	

de	 larven	 om	warme	 lucht	 te	 vangen.	Wanneer	 de	 kolonie	 significant	 gegroeid	 is	

zullen	 de	 grotere	 werksters	 het	 nest	 opwarmen	 door	 warmteproductie	 en	 de	

temperatuur	 stabiel	 houden	 door	 het	 wapperen	 van	 hun	 vleugels	 wanneer	 de	

temperatuur	te	hoog	wordt	en	er	te	veel CO2		geproduceerd	wordt	(Goulson,	2010;	

Foster	 et	 al,	 2004;	 Jandt	 et	 al,	 2009).	 De	 uiteindelijke	 temperatuur	 van	 het	 nest	

wordt	zo	stabiel	op	30	±	1°C		gehouden.	
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1.1.5 Intestinale	biologie	
	

Het	verteringsstelsel	van	de	hommel	bestaat	uit	3	delen	(Figuur	2):	de	voordarm,	de	

middendarm	 en	 de	 einddarm	 (Snodgrass,	 1956).	 De	 voordarm	 bestaat	 uit	 de	

proboscis,	 de	 oesophagus	 en	 de	 krop.	 Voedsel	 wordt	 via	 de	 proboscis	 door	 de	

oesophagus	 bewogen	 en	 betreedt	 de	 krop.	 De	 krop,	 ook	 wel	 de	 honingmaag	

genoemd,	 dient	 als	 plaats	 voor	 voedselopslag	 en	 voor	 de	 start	 van	 het	

verteringsproces.	Het	orgaan	zwelt	op	wanneer	meer	en	meer	 stuifmeel	en	nectar	

door	 de	 foerageersters	 wordt	 verzameld.	 Het	 voedsel	 in	 de	 krop	 kan	 door	 de	

foerageersters	uitgebraakt	worden	als	voeding	voor	de	larven	in	het	nest.	Na	de	krop	

vindt	men	een	gespecialiseerde	structuur	die	de	proventriculus	genoemd	wordt.	Dit	

klepvormige	 orgaan	 vormt	 de	 poort	 naar	 de	 middendarm	 en	 kan	 voedseldeeltjes	

zoals	 stuifmeel	 uit	 het	 voedsel	 filteren	 en	 vermalen.	 De	 middendarm,	 ook	 wel	

ventriculus	 genoemd,	 is	 de	 functionele	 maag	 van	 de	 hommel.	 Hier	 vindt	 de	

enzymatische	 vertering	 van	 het	 voedsel	 en	 absorptie	 van	 nutriënten	 plaats.	 De	

binnenzijde	 van	 de	 middendarm	 is	 bedekt	 met	 een	 peritrofe	 matrix.	 Deze	 semi-

permeabele	 structuur	 is	 niet	 cellulair	 van	 oorsprong	 en	 verzorgt	 absorptie	 van	

nutriënten.	Het	einde	van	de	middendarm	kent	verdunde	verlengingen	die	de	buizen	

van	 Malpighi	 worden	 genoemd.	 Deze	 organen	 zorgen	 voor	 verwijdering	 van	

afvalstoffen	 zoals	 urinezuur	 uit	 het	 hemolymfe	 en	 helpen	met	 osmoregulatie.	 Het	

laatste	 deel	 van	 het	 verteringsstelsel,	 de	 einddarm,	 bestaat	 uit	 de	 dunne	 darm	 of	

ileum	en	het	rectum	en	is	een	enkele	laag	epitheel	bedekt	met	een	cuticula	(Santos	

et	al,	2009).	De	einddarm	is	belangrijk	voor	de	absorptie	van	water	en	zout	voordat	

het	 feces	 wordt	 uitgescheiden	 en	 draagt	 zo	 bij	 tot	 de	 osmoregulatie.	 Het	 rectum	

bevat	hiervoor	gespecialiseerde	structuren	die	de	rectale	pads	worden	genoemd.	Zij	

bevatten	microvilli	 en	 een	 basaal	 plasmamembraan	 en	 zorgen	 voor	 elektrolyt-	 en	

waterabsorptie.	

Aangezien	 hij	 zich	 voornamelijk	 voedt	 met	 stuifmeel	 moet	 de	 hommel	 de	 slecht	

verteerbare	stuifmeelwand	zien	 te	doorboren	 (Roulston	&	Cane,	2000).	Het	exacte	

mechanisme	 wordt	 nog	 sterk	 bediscussieerd	 en	 varieert	 voor	 stuifmeel	 van	

verschillende	 planten	 aangezien	 zij	 veelal	 een	 verschillende	 biochemische	

samenstelling	 hebben.	 Algemeen	 zal	 het	 stuifmeel	 dat	 de	 krop	 betreedt	 hierin	

opgeslagen	worden	 en	 gedeeltelijk	 ontkiemen	 door	 de	 suikerrijke	 omgeving	 in	 de	

krop.	Hierna	wordt	het	stuifmeel	naar	het	darmgestel	gestuurd	waar	de	osmotische	

druk	 sterk	 verschillend	 is.	 Het	 cytoplasma	 van	 de	 stuifmeelkorrel	 zal	 door	 de	

germinatieporiën	 die	 ontstaan	 bij	 ontkieming	 gedrukt	worden.	 Verteringsenzymen	

afkomstig	 van	 de	 microbiële	 gemeenschap	 in	 het	 verteringsstelsel	 zullen	 de	

hemicellulose	en	pectine	componenten	in	de	intine	degraderen,	waardoor	deze	ook	

de	binnenkant	van	de	stuifmeelkorrel	kunnen	bereiken	(Roulston	&	Cane,	2000).				
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1.2 De	hommel	als	bestuiver	
	

Bestuiving	wordt	 beschreven	 als	 het	 overbrengen	 van	 stuifmeel	 van	 de	 helmknop	

van	een	plant	naar	de	stempel	van	een	andere	of	dezelfde	plant.	Bestuiving	wordt	in	

de	natuur	uitgevoerd	door	wind,	water	en	verschillende	dieren	waaronder	insecten.	

Hommels	 zorgen	voor	bestuiving	door	het	verzamelen	van	stuifmeel	en	nectar	om	

zichzelf	 en	 hun	 larven	 te	 voeden	 (Figuur	 3).	 Hierbij	 wordt	 stuifmeel	 van	 plant	 tot	

plant	gebracht	(Goulson,	2010).	

1.2.1 Vibratiebestuiving	
	

Zo’n	20.000	bloeiende	planten	geven	stuifmeel	vrij	via	een	fenomeen	dat	poricidale	

dehiscentie	 wordt	 genoemd.	 Hierbij	 springen	 de	 helmknoppen	 open	 via	 apicale	

openingen	of	 kleppen	 (Knudsen	&	Olesen,	1993).	Een	groot	deel	 van	deze	planten	

behorend	tot	onder	andere	de	Solanaceae	(zoals	de	tomaat)	en	de	Ericaceae	(zoals	

de	 veenbes	 en	 bosbes)	 stellen	 enkel	 door	 vibratie	 stuifmeel	 vrij.	 Deze	 vorm	 van	

vibratiebestuiving	wordt	door	de	hommel	uitgevoerd,	wat	dit	 insect	tot	een	van	de	

belangrijkste	 bestuivers	 maakt	 (Goulson,	 2010).	 Door	 snelle	 contractie	 van	 de	

vliegspieren	 wordt	 stuifmeel	 uit	 de	 helmknop	 vrijgesteld	 waardoor	 dit	 door	 de	

hommel	kan	geoogst	worden	(Knudsen	&	Olesen,	1993).	

1.2.2 Foerageergedrag	en	bloemvoorkeur	
	

De	hommel	 is	een	 snellere	 foerageerder	dan	de	honingbij.	Hommels	bezoeken	2,5	

keer	meer	bloemen	per	minuut	en	foerageren	twee	keer	meer	per	dag	(Thompson,	

2001).		

Ze	 vertonen	 voorkeuren	 voor	 zowel	 bloemsoort	 als	 foerageersite	 (Osborne	 et	 al,	
1999)	en	foerageren	ver	van	hun	nest	(meer	dan	200	m),	wat	de	algemene	trend	dat	

Figuur	2.	Verteringsstelsel	van	de	hommel.	Weergegeven	staat	het	verteringsstelsel	van	de	hommel	met	

de	voordarm	(lichtblauw),	middendarm	(rood)	en	einddarm	(grijsblauw).	
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bijen	zo	dicht	mogelijk	bij	hun	nest	blijven	tegengaat	(Goulson,	2010;	Osborne	et	al,	
1999).	 De	 oorzaak	 van	 dit	 gedrag	 is	 nog	 steeds	 onduidelijk.	 Mogelijk	 doen	 ze	 dit	

omdat	de	grootte	van	een	gemiddeld	hommelnest	en	de	hoge	foerageersnelheid	er	

voor	 zorgen	 dat	 dichtbij	 gelegen	 foerageersites	 vlug	 uitgeput	 worden,	 waarna	 de	

foerageersters	uitwijken	naar	verder	gelegen	sites.	Een	andere	verklaring	 is	dat	dit	

gedrag	het	voorkomen	van	parasieten	en	predators	dicht	bij	het	nest	en	competitie	

tussen	kolonies	vermindert	(Osborne	et	al,	1999).	
De	hommel	 is	 flexibel	 in	 zijn	bloemkeuze	en	bezoekt	 verschillende	 soorten	aan	de	

hand	van	hun	voorkomen	in	de	buurt	van	het	nest	en	de	diepte	van	de	bloemkroon	

(Goulson,	2010).	Hij	kan	bloemen	herkennen	aan	de	hand	van	kleur,	geur	en	vorm	en	

leert	 tijdens	 het	 foerageren	 stuifmeelrijke	 van	 stuifmeelarme	 bloemen	 te	

onderscheiden	(Kunze	&	Gumbert,	2001).	Hoe	groter	de	verschillen	in	signalen	zijn,	

hoe	accurater	deze	onderscheiding	is	(Goulson,	2010).	

	

	

1.2.3 Ecologie	en	economie	
	

Het	 promoten	 van	 de	 stabiliteit	 van	 de	 hommelpopulatie	 is	 belangrijk	 voor	 het	 in	

stand	 houden	 van	 de	 globale	 biodiversiteit.	 Onderzoek	 heeft	 aangetoond	 dat	

achteruitgang	van	de	bestuiverpopulaties	gepaard	gaat	met	een	achteruitgang	van	

verschillende	 plantensoorten.	 Planten	 afhankelijk	 van	 dierlijke	 bestuiving	 lijden	

sterke	verliezen	(Biesmeijer	et	al,	2006).	
Na	de	honingbij	 is	de	hommel	de	belangrijkste	bestuiver	van	wilde	en	commerciële	

gewassen.	 De	 hommel	 heeft	 echter	 een	 aantal	 voordelen	 ten	 opzichte	 van	 de	

honingbij.	 Hij	 foerageert,	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 honingbij,	 ook	 bij	 koud	 en	

regenachtig	weer.	Deze	eigenschap	is	vooral	relevant	in	West-Europa	waar	het	weer	

grilling	en	onberekenbaar	kan	zijn.	Hiernaast	kan	de	honingbij	door	zijn	korte	 tong	

Figuur	3.	Hommel	bestuift	een	zonnehoed.	De	foerageerster	maakt	gebruik	van	haar	lange	proboscis	

om	stuifmeel	en	nectar	uit	de	zonnehoed	(Echinacea	purpurea)	te	extraheren.	Stuifmeel	kleeft	aan	de	

vele	 haartjes	 op	 haar	 lichaam	 en	 zal	 tijdens	 de	 foerageertocht	 naar	 andere	 bloemen	 gebracht	

worden.	Foto	door	Josh	Mayes	(http://www.mayesphotos.com/)	
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sommige	 planten	 met	 diepe	 bloemen,	 zoals	 de	 rode	 klaver,	 niet	 bestuiven.	 De	

hommel,	die	een	veel	langere	en	meer	flexibele	tong	heeft,	kan	wel	bij	het	stuifmeel	

van	 deze	 planten.	 Bovendien	 doen	 hommels	 aan	 vibratiebestuiving.	 Door	 deze	

eigenschap	kunnen	zij	stuifmeel	halen	uit	planten	die	dit	enkel	vrijstellen	na	vibratie,	

zoals	 de	 Solanaceae,	 waartoe	 de	 tomaat	 behoort.	 Ook	 vele	 andere	 planten,	 zoals	

leden	van	de	Ericaceae	 (o.a.	de	veenbes	en	de	bosbes)	worden	beter	bevrucht	via	

vibratiebestuiving	(Goulson,	2010).	

Vele	 van	 deze	 gewassen	 worden	 ook	 commercieel	 geproduceerd.	 Tomaat,	 rode	

klaver,	 luzerne,	 koolzaad,	 veldboon	en	verschillende	 fruitsoorten	worden	bestoven	

door	hommels.	Luzerne	en	klavers	vormen	enkel	zaad	na	kruisbestuiving.	De	tomaat	

kan	 aan	 zelfbestuiving	 doen	 maar	 heeft	 bestuivers	 nodig	 om	 het	 pollen	 van	 de	

helmknop	 naar	 de	 stempel	 te	 verplaatsen.	 Vele	 gewassen,	 zoals	 koolzaad,	

zonnebloem	 en	 verschillende	 fruitsoorten	 hebben	 een	 betere	 opbrengst	 wanneer	

bestoven	door	insecten	(Goulson,	2010).		

Sinds	 de	 jaren	 ’80	 worden	 hommels	 gebruikt	 voor	 commerciële	 doeleinden	

(Whitehorn	et	al,	 2013).	Vijf	 verschillende	 soorten	hommels	worden	gebruikt	 voor	

commerciële	 bestuiving.	 De	 twee	 belangrijkste	 hiervan	 zijn	 Bombus	 terrestris	 in	
Eurazië	en	Bombus	 impatiens	 in	Noord-Amerika	 (Velthuis	&	Van	Doorn,	2006).	Het	

grootste	deel	van	de	hommels	wordt	gebruikt	voor	de	bestuiving	van	serre-tomaten:	

95%	 van	 alle	 verkochte	 hommelkolonies	 wereldwijd	 wordt	 hiervoor	 ingezet.	 De	

marktwaarde	 van	 deze	 tomatengewassen	 –betreffende	 zo’n	 40.000	 hectare	 aan	

serrecultuur-	wordt	geschat	op	€12.000	miljoen	per	jaar.	Hiernaast	worden	hommels	

in	mindere	mate	ingezet	voor	de	bestuiving	van	leden	van	de	komkommerfamilie	en	

zachte	vruchten	(Whitehorn	et	al,	2013).	
Tot	 de	 jaren	 80’	 werden	 serre-tomaten	 in	 Belgische	 en	 Nederlandse	 kwekerijen	

mechanisch	 bestoven:	 de	 kost	 hiervoor	 liep	 op	 tot	 €10.000	 per	 hectare	 per	 jaar	

(Velthuis	&	Van	Doorn,	2006).	De	overgang	naar	bestuiving	via	hommels	bespaarde	

jaarlijks	 €900	 per	 hectare.	 Daarenboven	 is	 de	 kost	 voor	 het	 onderhouden	 van	

hommelkolonies	de	laatste	jaren	gedaald	van	€200	naar	€50-60	per	kolonie	per	jaar.	

Hiernaast	zorgt	bestuiving	door	hommels	ook	voor	hogere	fruit-	en	groentekwaliteit	

en	een	hogere	opbrengst.		

	

1.3 Achteruitgang	van	de	hommelpopulatie	
	

Wereldwijd	 lijdt	 de	 hommelpopulatie	 sterke	 verliezen.	 Sommige	 soorten,	 zoals	

Bombus	 franklini,	 zijn	 wereldwijd	 met	 uitsterven	 bedreigd,	 terwijl	 anderen	 lokaal	

sterke	 verliezen	 lijden.	 Van	 de	 16	 niet-parasitaire	 hommelsoorten	 in	 Groot-

Brittannië,	zijn	meer	dan	de	helft	zeldzaam	of	in	achteruitgang	(Williams	&	Osborne,	

2009).	 Ook	 Noord-Amerika	 wordt	 getroffen:	 de	 helft	 van	 de	 hommelsoorten	 die	

historisch	 in	 Illinois	 voorkwamen	 zijn	 uitgestorven	of	 in	 achteruitgang	 (Grixti	et	 al,	
2009).	 Wereldwijd	 staat	 11%	 van	 de	 hommelsoorten	 gecategoriseerd	 onder	

‘bedreigd’	op	de	IUCN	Red	List,	een	lijst	met	bedreigde	diersoorten	(Graystock	et	al,	
2013).	
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1.3.1 Fragmentatie	en	verlies	van	habitat	
	

Door	 de	 intensificatie	 van	 landbouw	 in	 Europa,	 Noord-Amerika	 en	 Azië	 sinds	 de	

tweede	 helft	 van	 de	 20
e
	 eeuw	 zijn	 verschillende	 voordien	 ongerepte	 gebieden	

gefragmenteerd	en	verloren	gegaan	(Carvell	et	al,	2006;	Williams	&	Osborne,	2009;	

Goulson	et	al,	 2008a).	Vooral	het	 gebruik	 van	 intensieve	agricultuur	op	bloemrijke	

open	graslanden	en	heiden	heeft	de	hommelpopulatie	een	grote	klap	bezorgd.	Deze	

gebieden	zijn	niet	enkel	een	bron	van	voedsel,	maar	bevatten	ook	essentiële	nest-	

en	overwinteringssites	 (Carvell	et	al,	 2006).	Ook	 stedelijke	ontwikkeling	 zorgt	 voor	
achteruitgang	van	de	hommelpopulatie	(Grixti	et	al,	2009).		
Door	 fragmentatie	van	foerageersites	wordt	de	ruimtelijke	distributie	van	bloemen	

aangetast	 (Goverde	et	 al,	 2002).	 Hierdoor	moet	 de	 hommel	 langer	 vliegen	 tijdens	

het	 foerageren,	 waardoor	 netto	 bestuiving	 sterk	 gereduceerd	 wordt.	 Ook	 zorgt	

fragmentatie	 voor	 het	 opsplitsten	 van	 plantpopulaties,	 wat	 zorgt	 voor	 verhoogde	

genetische	drift	en	inteelt	(Kearns	et	al,	2016).	Dit	alles	heeft	een	negatief	effect	op	
plant-fitness,	 waardoor	 de	 hoeveelheid	 bloemen	 daalt.	 Deze	 vicieuze	 cirkel	 zorgt	

voor	sterke	achteruitgang	van	hommelpopulaties.	

1.3.2 Klimaatverandering	
	

Hoewel	het	niet	als	de	grootste	oorzaak	wordt	gezien,	heeft	de	opwarming	van	het	

klimaat	 mogelijk	 een	 negatieve	 invloed	 op	 hommelpopulaties	 in	 zowel	 koude	 als	

warme	klimaten	 (Williams	&	Osborne,	2009).	Aangezien	de	hommel	vasthangt	aan	

een	 constante	 jaarlijkse	 cyclus,	 kunnen	 veranderingen	 in	 bloemfenologie	 en	

bloeitijden	als	gevolg	van	de	klimaatverandering	een	effect	hebben	op	reproductie	

en	overleven	van	de	kolonie	 (Hatfield	et	al,	 2012).	Verandering	 in	 temperatuur	en	

neerslag	 kunnen	 leiden	 tot	 onbetrouwbare	 en	 onvoorspelbare	 bloeitijden	 die	 niet	

meer	 synchroon	 lopen	 met	 de	 jaarlijkse	 cyclus	 van	 de	 hommel.	 Data	 van	 het	

‘Calendar	project’	van	Nature	(http://www.naturescalender.org.uk)	toont	aan	dat	de	

hommel	 zijn	 vliegtijden	 twee	 weken	 heeft	 opgeschoven	 tussen	 2001	 en	 2007	

(Hegland	et	al,	2009).	Ook	toonde	onderzoek	in	Japan	aan	dat	bloeiende	planten	hun	
bloeitijden	 aanpasten	 aan	 de	 warmer	 wordende	 lente	 terwijl	 het	 ontwaken	 van	

hommelkoninginnen	uit	de	winterslaap	hier	niet	door	werd	beïnvloed	(Hegland	et	al,	
2009).	 Hierdoor	 lopen	 bloeitijden	 en	 vliegtijden	 niet	 meer	 synchroon.	 De	

desynchonisatie	van	bloei-	en	vliegtijden	beïnvloedt	zowel	de	hommel,	die	stuifmeel	

en	nectar	nodig	heeft	om	te	overleven	en	de	bloem,	die	voor	de	voortplanting	veelal	

afhankelijk	is	van	bestuiving.	

1.3.3 Pesticidegebruik	
	

Zowel	 het	 gebruik	 van	 insecticiden	 en	 herbiciden	 hebben	 een	 effect	 op	 de	

hommelpopulatie	 (Hatfield	 et	 al,	 2012).	 Veel	 pesticiden,	 zoals	 pyrethroïdes,	 zijn	
meer	toxisch	bij	lagere	temperatuur.	Daarom	worden	ze	vooral	vroeg	in	de	ochtend	

of	 laat	 in	de	avond	gebruikt	waardoor	ze	een	groter	gevaar	zijn	voor	 foeragerende	

hommels.	 Hommels	 vliegen	 immers	 bij	 lagere	 temperaturen	 uit	 dan	 andere	

bestuivers	 (Thompson,	 2001).	 Hommels	 worden	 blootgesteld	 aan	 pesticiden	

wanneer	ze	foerageren	bij	bespoten	commerciële	gewassen	of	bij	wilde	bloemen	in	
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de	 buurt	 van	 deze	 gewassen.	 Naast	 het	 direct	 doden	 van	 de	 hommel	 hebben	

pesticides	 ook	 veelal	 indirecte	 effecten	 zoals	 verstoring	 van	 de	 vlucht	 en	

vermindering	van	koloniegezondheid	en	ontwikkeling	(Thompson,	2001;	Goulson	et	
al,	2008b).	Vooral	in	de	lente,	wanneer	de	koningin	zelf	foerageert	en	de	kolonie	nog	
klein	is,	zorgt	pesticidegebruik	voor	een	hoge	mortaliteit	(Goulson	et	al,	2008b).		

1.3.4 Ziektes,	pathogeenoverloop	en	commerciële	import	van	besmette	kolonies	
	

De	hommelpopulatie	wordt	 geteisterd	door	 verschillende	 ziektes	 veroorzaakt	door	

pathogenen	van	zowel	de	hommel	als	de	honingbij.	Vooral	in	Noord-Amerika	komen	

infecties	 met	 veelal	 exotische	 pathogenen	 regelmatig	 voor	 (Hatfield	 et	 al,	 2012;	
Kissinger	et	 al,	 2011;	Goulson	et	 al,	 2008b;	 Colla	et	 al,	 2006).	 Pathogeenoverloop,	
gedefinieerd	 als	 de	 overdracht	 van	 infectie	 van	 commerciële	 of	 geïmporteerde	

individuen	naar	de	wilde	populatie,	is	een	van	de	grootste	oorzaken	van	verliezen	in	

de	hommelpopulatie	 (Meeus	et	 al,	 2011;	Hatfield	et	 al,	 2012).	 Pathogeenoverloop	
van	 de	 twee	 commercieel	meest	 abundante	 soorten,	B.	 terrestris	 in	 Europa	 en	B.	
impatiens	 in	 Noord-Amerika,	 komt	 meer	 en	 meer	 voor	 sinds	 de	 commerciële	

hommelindustrie	 sterk	 uitbreidde	 de	 laatste	 20	 jaar	 (Hatfield	 et	 al,	 2012;	 Schmid-

Hempel	 et	 al,	 2014).	 Men	 heeft	 sterke	 vermoedens	 dat	 de	 westerse	 hommel,	 B.	
occidentalis,	uitstierf	 in	Noord-Amerika	door	Nosema	bombi	 infecties	overgebracht	
via	 commercieel	 geïmporteerde	 soorten	 (Hatfield	 et	 al,	 2012;	Meeus	 et	 al,	 2011).	
Deze	 commerciële	 kolonies	 worden	 gemiddeld	 vaker	 geïnfecteerd	 dan	 de	 wilde	

kolonies:	 vooral	 infectie	 met	 de	 microsporidium	Nosema	 bombi,	 de	 trypanosoom	

Crithidia	bombi	en	de	parasitaire	mijt	Locustacharus	buchneri	komen	regelmatig	voor	

(Goulson	 et	 al,	 2008b;	 Meeus	 et	 al,	 2011).	 Ook	 nemen	 pathogenen	 gemiddeld	

hogere	 concentraties	 aan	 in	 commerciële	 kolonies	 (Whitehorn	 et	 al,	 2013).	 Zij	
bevatten	immers	veel	meer	individuen	dan	hun	wilde	tegenhangers	en	ondervinden	

nooit	voedseltekorten	waardoor	pathogeenconcentraties	veel	hoger	kunnen	liggen.	

De	 overdracht	 van	 deze	 parasieten	 naar	 de	 wilde	 populatie	 kan	 plaatsvinden	

wanneer	de	commerciële	hommels	buiten	de	serres	gaan	foerageren.	Daarenboven	

vindt	er	een	snelle	 transmissie	van	deze	parasieten	plaats	binnen	de	kolonies	door	

de	sociale	structuur	(Meeus	et	al,	2013;	Colla	et	al,	2006).	 Infecties	met	parasieten	

hebben	 een	 sterk	 negatief	 effect	 op	 kolonieontwikkeling	 en	 groei,	 reproductie	 en	

foerageerefficiëntie	(Goulson	et	al,	2008b;	Meeus	et	al,	2011).	

1.4 Mitigatie	strategieën	
	

De	 achteruitgang	 van	 de	 hommelpopulatie	 kan	 nefaste	 gevolgen	 hebben	 op	

ecosystemen	 en	 economieën	 wereldwijd.	 Mitigatie	 strategieën	 om	 deze	

achteruitgang	 tegen	 te	 gaan	 zijn	 dus	 essentieel.	 Wereldwijd	 zijn	 verschillende	

organisaties	 actief	 die	 onderzoek	 naar	 de	 ontwikkeling	 en	 uitvoering	 van	 deze	

strategieën	 verrichten.	 In	 het	 Verenigd	 Koninkrijk	 is	 het	 Bumblebee	 Conservation	

Trust	 (BBCT)	 actief,	 een	 organisatie	 die	 alle	 bekende	 informatie	 rond	

hommelecologie	 verzamelt	 en	 dit	 gebruikt	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	

conservatiemaatregelingen	 (Goulson	 et	 al,	 2011).	 Het	 ‘Status	 and	 Trends	 of	
European	 Pollinators’	 (STEP)	 project	 wil	 achteruitgang	 van	 Europese	 insect	

bestuivers	documenteren	(Potts	et	al,	2011).	De	Amerikaanse	overheid	publiceerde	
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in	 2015	 de	 ‘National	 Strategy	 to	 Promote	 the	 Health	 of	 Honey	 Bees	 and	 Other	

Pollinators’,	 een	document	met	doelstellingen	om	de	achteruitgang	van	bestuivers	

tegen	te	gaan	in	de	toekomst	(Pollinator	Health	Task	Force,	2015).	In	België	werd	in	

2013	 Belbees	 opgestart,	 een	 vierjarig	 project	 dat	 de	 achteruitgang	 van	 Belgische	

wilde	bijenpopulaties	documenteert	om	mitigatie	strategieën	te	kunnen	ontwikkelen	

(Rasmont,	2013).	

1.4.1 Onderhoud	en	herstel	van	de	habitat	
	

Onderhoud	 en	 herstel	 van	 de	 natuurlijke	 habitat	 van	 de	 hommel	 en	 andere	

bestuivers	 kan	 bestuiverpopulaties	 stabiliseren.	 Dit	 omvat	 het	 verbeteren	 van	

landbouwgrond	 voor	 duurzame	 productie	 en	 de	 promotie	 van	 het	 gebruik	 van	

nieuwe	 landbeheermethoden	 zoals	 het	 planten	 van	 heggen,	 het	 ongecultiveerd	

laten	 van	 landbouwranden	 en	 het	 laten	 groeien	 en	 planten	 van	 wilde	 bloemen	

(Williams	 &	 Osborne,	 2009;	 Goulson	 et	 al,	 2008a;	 Hatfield	 et	 al,	 2012).	 Ook	 het	
zaaien	 van	 een	 mengeling	 van	 stuifmeel-	 en	 nectar-producerende	 planten	 zoals	

peulvruchten	 trekt	 hommels	 aan	 (Goulson	 et	 al,	 2008a).	 Hierbij	 is	 het	 zaaien	 van	
inheemse	bloemen	en	planten	aangeraden	aangezien	zij	het	best	groeien	bij	 lokale	

condities	en	ze	standaard	voorkomen	in	de	natuurlijke	habitat	van	lokale	bestuivers	

(Hatfield	 et	 al,	 2012).	 Onderzoek,	 zoals	 dat	 van	 McFrederick	 en	 LeBuhn,	 heeft	

aangetoond	dat	sommige	hommelsoorten	goed	gedijen	in	de	parken	en	tuinen	van	

geürbaniseerde	gebieden	door	de	weelde	aan	bloemen	die	ze	voorzien	(McFrederick	

&	LeBuhn,	2006;	Goulson	et	al,	2008a).	Het	aansporen	van	burgers	en	stadsbesturen	
om	bloemen	te	planten	die	door	hommels	bestoven	kunnen	worden	kan	voordelig	

zijn	voor	de	hommelpopulatie.	

	

1.4.2 Creëren	van	nieuwe	nestplaatsen	
	

Het	bouwen	van	artificiële	nestplaatsen	kan	kolonies	introduceren	in	gebieden	waar	

de	natuurlijk	voorkomende	hommelpopulaties	 in	achteruitgang	of	uitgestorven	zijn		

(Hatfield	et	al,	2012).	Hieronder	verstaat	men	artificiële	nestdozen	of	stapels	stenen,	

hooi	of	gras.	Hommels	verkiezen	nesten	die	donker	en	warm	zijn	en	nestmateriaal	

zoals	katoen	bevatten.	Veldproeven	hebben	echter	aangetoond	dat	deze	artificiële	

nestplaatsen	een	 lage	bezettingsgraad	hebben	en	dus	niet	de	beste	methode	voor	

het	behoud	van	de	hommel	zijn	(Williams	&	Osborne,	2009;	Hatfield	et	al,	2012).	In	
gebieden	 waar	 nestplaatsen	 een	 limiterende	 factor	 zijn	 voor	 de	 groei	 van	 de	

hommelpopulatie	 kan	 het	 plaatsen	 van	 artificiële	 nesten	 echter	wel	 een	 oplossing	

bieden.		

1.4.3 Tegengaan	van	pathogeenoverloop	
	

De	overloop	van	pathogenen	van	commerciële	naar	wilde	hommelpopulaties	kan	op	

verschillende	 wijzen	 tegengegaan	 worden.	 Eerst	 en	 vooral	 moeten	 bedrijven	 die	

commerciële	hommels	produceren	onderzoeken	of	de	koninginnen	die	ze	gebruiken	

voor	 kolonie-initiatie	pathogeenvrij	 zijn	 (Goulson	&	Hughes,	 2015).	Ook	moet	men	

nagaan	of	het	voedsel	voor	de	commerciële	hommels,	bestaand	uit	suikersiropen	en	
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stuifmeelsubstituten,	 niet	 gecontamineerd	 zijn	 en	 of	 de	materialen	 gebruikt	 in	 de	

bedrijven	 steriel	 zijn	 en	 geen	 spores	 van	 parasieten	 bevatten	 (Goulson	&	Hughes,	

2015;	 Graystock	 et	 al,	 2013).	 Een	 goede	 hygiëne	 binnen	 het	 bedrijf	 is	 eveneens	
essentieel,	 alsook	 het	 periodiek	 screenen	 van	 de	 geproduceerde	 hommels	 op	 de	

aanwezigheid	van	pathogenen	via	PCR	en	RT-PCR	met	parasiet-specifieke	protocols	

(Goulson	 &	 Hughes,	 2015).	 Deze	 maatregelen	 moeten	 ook	 getroffen	 worden	

wanneer	 de	 kolonies	 de	 producent	 verlaten	 en	 worden	 getransporteerd	 naar	 de	

klant.	 Ook	 moet	 men	 vermijden	 dat	 de	 commerciële	 hommels	 de	 faciliteiten	

verlaten	en	kunnen	 interageren	met	wilde	populaties.	Een	andere	maatregel	 is	het	

gebruik	 van	 lokaal	 voorkomende	 hommels	 in	 commerciële	 faciliteiten	 om	 te	

vermijden	dat	exotische	parasieten	de	lokale	hommelpopulaties	besmetten.		

1.4.4 Verstandig	gebruik	van	pesticiden	
	

Hoewel	 het	 totaal	 elimineren	 van	 pesticide-	 en	 herbicidegebruik	 de	

hommelpopulatie	 sterk	 ten	 goede	 zou	 komen,	 is	 dit	 geen	 realistisch	 vooruitzicht.	

Gebruikers	van	pesticiden	kunnen	echter	wel	maatregelen	 treffen	om	het	negatief	

effect	op	de	hommelpopulatie	sterk	te	verminderen	(Hatfield	et	al,	2012).	Eerst	en	
vooral	 is	de	keuze	van	pesticide	belangrijk.	Gebruikers	moeten	altijd	de	pesticiden	

gebruiken	 die	 het	 minst	 toxisch	 zijn	 voor	 bestuivers	 en	 in	 een	 zo	 laag	 mogelijke	

concentratie.	 Dit	 is	 vooral	 een	 probleem	 in	 steden	 en	 geürbaniseerde	 gebieden	

aangezien	 thuisgebruikers	hier	weinig	 tot	geen	kennis	van	hebben.	Verder	moeten	

ze	 de	 pesticiden	 zo	 direct	 en	 lokaal	 mogelijk	 toepassen	 en	 verstuiving	 buiten	 de	

randen	 van	 het	 veld	 vermijden	 door	 niet	 te	 sproeien	 vanuit	 de	 lucht	 en	 enkel	 te	

sproeien	op	kalme,	windstille	dagen.	Hiernaast	kunnen	ze	er	ook	voor	zorgen	dat	er	

gesproeid	wordt	wanneer	hommels	niet	 foerageren,	 in	de	 late	herfst	 of	winter	 en	

tijdens	de	schemer	of	de	nacht.		

1.4.5 Bevordering	van	de	hommelgezondheid	via	probiotica	
	

Het	 gebruik	 van	 probiotica	 om	 de	 hommelgezondheid	 te	 verbeteren	 is	 nog	

onbekend	 terrein.	 Studies	 bij	 hommels	 en	 andere	 insecten	 hebben	 echter	

aangetoond	dat	het	voeden	met	beneficiaire	bacteriën	een	bevorderend	effect	kan	

hebben	op	de	gezondheid.	Singh	et	al.	toonden	aan	dat	het	voeden	van	Lactobacillus	
plantarum	aan	de	zijdeworm	een	positief	effect	had	op	het	gewicht	van	larve,	cocon	

en	 pop	 en	 de	 verpoppingssnelheid	 significant	 verhoogde	 (Singh	 et	 al,	 2001).	 Het	
effect	van	probiotische	bacteriën,	waaronder	soorten	van	de	genera	Bifidobacterium	
en	 Lactobacillus,	 op	 de	 gezondheid	 van	 de	 honingbij	 werd	 door	 Evans	 &	 Lopez	
onderzocht.	 Zij	 ondervonden	 dat	 deze	 het	 immuunsysteem	 activeerden	 en	 de	

honingbij	 zo	 beschermden	 tegen	 infectie	met	Paenibacillus	 larvae	 (Evans	&	 Lopez,	
2004).	 Onderzoek	 door	 Koch	 &	 Schmid-Hempel	 toonde	 aan	 dat	 hommels	 die	

blootgesteld	werden	 aan	 feces	 afkomstig	 van	 andere	 individuen	 in	 het	 nest	 beter	

beschermd	waren	tegen	de	parasiet	Crithidia	bombi	dan	 individuen	die	opgroeiden	
in	een	steriele	omgeving	 (Koch	&	Schmid-Hempel,	2011a).	Algemeen	kan	promotie	

van	 de	 intestinale	 microbiële	 gemeenschap	 zorgen	 voor	 bevordering	 van	 de	

gezondheid	 door	 de	 productie	 van	 vitamines,	 aminozuren	 en	 antimicrobiële	
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substanties	en	de	afbraak	van	insecticiden	en	(toxische)	suikers	zoals	pectine	(Kwong	

et	al,	2014;	Kwong	&	Moran,	2013;	Hammes	&	Hertel,	2006).	

	

1.5 Intestinale	microbiota:	kern	taxa	
	

Het	 verteringsstelsel	 van	 de	 hommel	 bevat	 een	 zeer	 specifieke	 microbiële	

gemeenschap	met	 lage	 diversiteit,	 behorend	 tot	 de	 Proteobacteria,	 Bacteroidetes,	

Firmicutes	 en	 Actinobacteria	 (Koch	 &	 Schmid-Hempel,	 2011b,	 2011a).	 De	

gemeenschap	 omvat	 voornamelijk	 6	 bacteriële	 fylotypes,	 bestaande	 uit	 twee	

Gammaproteobacteria,	 een	 Bombiscardovia,	 en	 een	 Betaproteobacteria	 en	 twee	
Lactobacillus	fylotypes	(Kwong	&	Moran,	2013). Hierin	maken	we	een	onderscheid	

tussen	de	 ‘kern’	taxa,	die	herhaaldelijk	worden	teruggevonden	 in	de	hommeldarm,	

en	de	‘non-kern’	taxa,	die	ook	frequent	buiten	de	gastheer	worden	teruggevonden.	

De	 dominantie	 van	 deze	 ‘kern’	 taxa	 is	 sterker	 bij	 sociale	 insecten	 aangezien	 de	

microbiële	gemeenschap	via	het	feces	en	de	voeding	wordt	doorgegeven	van	adult	

tot	 larve	 en	 in	 het	 nest	 van	 adult	 tot	 adult	 (Koch	 &	 Schmid-Hempel,	 2011a).	 De	

intestinale	 microbiota	 van	 de	 hommel	 oefenen	 verschillende	 functies	 uit	 zoals	

vertering,	 het	 leveren	 van	 voedingsstoffen,	 bescherming	 tegen	 pathogenen	 en	

resistentie	 tegen	 insecticiden	 (Cariveau	 et	 al,	 2014b;	 Kaltenpoth,	 2011;	 Koch	 &	
Schmid-Hempel,	 2011a,	 2011b).	 Deze	 gemeenschap	 werd	 al	 meermaals	 in	 kaart	

gebracht.	 Via	 terminal	 restriction	 fragment	 length	 polymorphism	 (TRFLP)	 profielen	

gebaseerd	 op	 16S	 rRNA	 sequenties	 onderzochten	 Koch	 &	 Schmid-Hempel	 de	

bacteriële	 diversiteit	 in	 het	 verteringsstelsel	 van	 6	 Centraal-Europese	

hommelsoorten	 (Koch	 &	 Schmid-Hempel,	 2011b).	 Cariveau	 et	 al.	 brachten	 de	

microbiële	 gemeenschap	 van	 3	 hommelsoorten	 in	 kaart	 via	 pyrosequencing	 en	

pyrotag	analyse	van	16S	rRNA	genen	(Cariveau	et	al,	2014b).	Hierbij	categoriseerden	
ze	alle	operational	 taxonomic	units	 (OTUs),	die	de	grootste	 similariteit	 vertoonden	

met	 sequenties	 die	 in	 eerdere	 studies	 (Koch	 &	 Schmid-Hempel,	 2011a)	 reeds	

teruggevonden	werden	 in	het	verteringstelsel	van	de	hommel,	als	 ‘kern’	 taxa.	Li	et	

al.	onderzochten	recent	de	intestinale	microbiota	van	142	werksters	van	28	soorten	

Chinese	hommels	via	high-throughput	454	pyrosequencing	van	de	V6-V8	regio	van	

het	bacterieel	16S	rRNA	(Li	et	al,	2015).	Zij	ondervonden	dat	de	hommels	tot	twee	

enterotypes	behoorden.	Enterotype	1	bleek	gemiddeld	meer	genera	dan	enterotype	

2	te	bevatten,	vooral	de	genera	Serratia	en	Hafnia.	In	enterotype	2	waren	de	genera	
Snodgrassella	 en	 Gilliamella	 zeer	 abundant.	 Lactobacillus	 kwam	 voor	 in	 beide	

enterotypes.	Meeus	et	al.	voerden	analyse	uit	op	de	bacteriële	gemeenschap	in	de	

darm	van	de	hommel	via	Illumina	sequencing	van	de	V4	regio	van	het	bacteriële	16S	

rRNA	 (Meeus	 et	 al,	 2015).	 Ze	 konden	 23	 OTUs	 onderscheiden	 en	 bepaalden	 de	
abundantie	van	elk	van	hen	in	zowel	wilde	als	commerciële	hommels.	Zij	kwamen	tot	

de	 conclusie	 dat	 de	 meest	 abundante	 genera	 Gilliamella,	 Snodgrassella	 en	
Lactobacillus	 waren.	 Ook	 abundant	 is	 de	 familie	 Bifidobacteriaceae	 waartoe	
Bombiscardovia	coagulans	behoort	(Meeus	et	al,	2015;	Killer	et	al,	2010).		
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1.5.1 Gilliamella	apicola	
	

Gilliamella	apicola	is	een	gram-negatieve	bacterie	behorend	tot	de	familie	Orbaceae	
van	de	Gammaproteobacteria	(Kwong	&	Moran,	2013).	Ze	zijn	facultatief	anaeroob,	

met	als	voornaamste	bron	van	energie	de	anaerobe	fermentatie	van	carbohydraten	

waarbij	formaat,	lactaat,	ethanol	en	acetaat	worden	geproduceerd.	De	aanwezigheid	

van	glycolyse	en	Entner-Doudoroff	reactiewegen	zorgt	ervoor	dat	G.	apicola	ATP	kan	
genereren	 uit	 carbohydraten.	 Via	 de	 pentose	 fosfaat	 pathway	 worden	 NADH	 en	

pentoses	 geproduceerd.	 Ze	 bevatten	 transporters	 voor	 ß-glucosides,	 N-
acetylglucosamide,	 sucrose	 en	 fructose.	 Wel	 missen	 ze	 de	 genen	 om	 de	 novo	

carbohydraten	te	synthetiseren	en	zijn	daardoor	afhankelijk	van	exogene	suikers.		

De	 bacteriën	 hebben	 een	 klein	 genoom	 (2-3	 Mb)	 met	 gereduceerde,	 specifieke	

functionaliteit,	 aangezien	 ze	 gespecialiseerde	 functies	 uitoefenen	 in	 het	

verteringsstelsel	 van	de	hommel	 (Kwong	et	al,	2014).	Sommige	stammen	bevatten	

genen	 voor	 de	 extracellulaire	 degradatie	 van	 pectine	 en	 de	 polysachariden	 die	

hieruit	 resulteren.	 Aangezien	 pectine	 een	 belangrijke	 component	 is	 van	 de	

stuifmeelwand,	 speelt	 deze	 eigenschap	 mogelijk	 een	 rol	 bij	 de	 vertering	 van	

stuifmeel	in	de	hommeldarm	(Engel	et	al,	2012).	
Genoomanalyse	 heeft	 uitgewezen	 dat	 G.	 apicola	 vitamine	 B2	 (riboflavine),	 B6	

(pyridoxine)	 en	 B9	 (folaat)	 produceert	 (Kwong	 et	 al,	 2014).	 Ze	 maakt	 de	 meeste	

aminozuren	 de	 novo	 aan,	 zoals	 ook	 fenylalanine	 en	 tryptofaan,	 wat	 essentiële	

aminozuren	 zijn	 voor	 de	 hommel	 maar	 niet	 altijd	 in	 stuifmeel	 aanwezig	 zijn	

(Roulston	&	 Cane,	 2000).	 Ook	 zijn	 de	 genen	 voor	 flagelproductie	 en	 type	 VI	 pillus	

teruggevonden	en	zorgen	mogelijk	voor	de	nodige	motiliteit	bij	het	koloniseren	van	

de	 gastheer-darm	 (Kwong	 et	 al,	 2014).	 Type	 IV	 secretie	 zou	 ook	 een	 rol	 kunnen	
spelen	bij	 bescherming	 tegen	pathogenen	 in	 het	 verteringsstelsel	 van	de	 hommel,	

door	de	secretie	van	Repeats-In-Toxins	(RTX)	proteïnen	(Engel	et	al,	2012;	Kwong	et	
al,	 2014).	 Deze	 heterogene	 proteïnefamilie	 geproduceerd	 door	 gram-negatieve	

bacteriën	 oefent	 verschillende	 functies	 zoals	 porievorming,	 biofilm-vorming	 en	

adhesie	uit	(Satchell,	2011).		

1.5.2 Snodgrassella	alvi	
	

Snodgrassella	 alvi	 is	 een	 gram-negatieve	 bacterie	 behorend	 tot	 de	 familie	

Neisseriaceae	 van	 de	 Betaproteobacteria	 (Kwong	&	Moran,	 2013).	 In	 tegenstelling	

tot	G.	apicola	heeft	S.	alvi	niet	de	mogelijkheid	tot	het	omzetten	van	carbohydraten	

voor	 energie	 (Kwong	 et	 al,	 2014).	 Het	 is	 een	 obligaat	 aerobe	 bacterie	 die	
transporters	bevat	voor	de	opname	van	carboxylaten	zoals	lactaat	en	citraat,	welke	

gebruikt	 worden	 in	 de	 citroenzuurcyclus.	 De	 bacterie	 mist	 genen	 coderend	 voor	

enzymes	 betrokken	 in	 de	 glycolyse,	 pentose-fosfaat	 en	 Entner-Doudoroff	

reactiewegen.	 S.	 alvi	 kan	 echter	 wel	 carbohydraten	 als	 precursors	 voor	

peptidoglycaan,	 lipopolysachariden	 en	 nucleïnezuren	 synthetiseren	 via	

neoglucogenese.	Ze	maakt	ook	alle	21	aminozuren	behalve	selenocysteïne	aan.	De	

novo	 vitamine	 productie	 is	 beperkt	 tot	 B2,	 B6	 en	 B9.	 Net	 als	 G.	 apicola	 heeft	 de	
bacterie	 als	 darm-geassocieerd	 organisme	 een	 klein	 genoom	 (2,5	 Mb)	 dat	

gespecialiseerde	 functies	 uitoefent.	 Het	 metabolisme	 is	 complementair	 aan	 het	
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metabolisme	van	G.	apicola.	De	bacteriën	hebben	mogelijk	een	symbiotische	relatie	

waarbij	vitamines,	aminozuren,	suikers	en	pyrimidines		worden	uitgewisseld.	Ze	zijn	

echter	niet	afhankelijk	van	elkaar	om	te	overleven.	

Net	zoals	G.	apicola	bezit	S.	alvi	genen	voor	het	type	IV	excretiesysteem.	Hiernaast	

bevat	de	bacterie	ook	YadA-like	adhesines,	mogelijks	betrokken	bij	vasthechting	aan	

het	 darmepitheel	 en	 bij	 biofilmvorming.	 Ook	 genen	 betrokken	 bij	 RTX-productie	

worden	 bij	 S.	 alvi	 teruggevonden	 en	 spelen	 hier	mogelijk	 een	 rol	 bij	 (Engel	 et	 al,	
2012).	

1.5.3 Lactobacillus	bombicola	
	

Lactobacillus	 bombicola	 is	 een	 gram-positieve,	 facultatief	 anaerobe	 bacterie	

behorend	 tot	 de	 Lactobacillaceae	 van	 het	 fylum	 Firmicutes	 (Praet	 et	 al,	 2015).	 Ze	
produceren	lactaat	via	homofermentatie	van	glucose	(Forsgren	et	al,	2009;	Hammes	

&	 Hertel,	 2006).	 Ze	 hebben	 zeer	 specifieke	 nutritionele	 vereisten	 zoals	

carbohydraten,	 aminozuren,	 vitamines,	 peptiden	 en	 nucleïnezuurderivaten	

(Hammes	 &	 Hertel,	 2006).	 Deze	 benodigdheden	 worden	 weerspiegeld	 in	 hun	

habitat.	 Ze	 resideren	 vooral	 waar	 grote	 hoeveelheden	 oplosbare	 carbohydraten,	

proteïne	afbraakproducten	en	vitamines	zijn	en	een	lage	zuurstofconcentratie	is.		

Lactobacillen	 resideren	 in	 de	 verteringsstelsels	 van	 verschillende	 organismen	 en	

veelal	 worden	 hen	 probiotische	 eigenschappen	 toegeschreven	 (Altermann	 et	 al,	
2005).	 Door	 de	 productie	 van	 lactaat	 daalt	 de	 intestinale	 pH	 waardoor	 exogene	

(pathogene)	micro-organismen	geïnhibeerd	worden	aangezien	zij	veelal	een	neutraal	

of	 hoog	 pH-optimum	 hebben	 en	 niet	 kunnen	 overleven	 in	 een	 zure	 omgeving	

(Hammes	 &	 Hertel,	 2006).	 Hiernaast	 produceren	 lactobacillen	 nog	 andere	

antimicrobiële	 substanties	 zoals	 waterstofperoxide	 en	 verschillende	 bacteriocines	

zoals	lantibiotica	en	peptide	bacteriocines	(De	Vuyst	&	Leroy,	2007).		

	

1.6 Infectie	

1.6.1 Immuunsysteem	van	de	hommel	
	

Het	 immuunsysteem	van	de	hommel	bestaat	 zowel	uit	 een	cellulaire	als	humorale	

component.	 Tijdens	 de	 cellulaire	 respons	 zullen	 haemocyten	 kleine	 onbekende	

objecten	opnemen	via	fagocytose	of	zich	vasthechten	aan	grotere	objecten	(Allander	

&	Schmid-Hempel,	2000).	Melanine	pigmenten	worden	geproduceerd	en	omvatten	

de	 haemocyten	 waarna	 de	 pathogeen	 wordt	 geïmmobiliseerd	 of	 gedood.	 De	

humorale	respons	omvat	de	productie	van	proteïnen	die	direct	kunnen	interfereren	

met	 de	 pathogeen.	 Oneigen	 patronen	 zoals	 ‘pathogen	 associated	 molecular	

patterns’	 (PAMPs)	 worden	 door	 verschillende	 receptoren	 zoals	 de	 ‘peptidoglycan	

receptor	 proteins’	 (PGRPs)	 en	 de	 ‘thioester	 containing	 proteins’	 (TEPs)	 herkend	

(Sadd	 &	 Barribeau,	 2013;	 Schlüns	 et	 al,	 2010).	 Deze	 activeren	 vervolgens	
signalisatiecascades	 zoals	 de	 Toll-	 en	 Imd-reactiewegen.	 Dit	 resulteert	 in	 de	

productie	 van	 beschermingsproducten	 zoals	 antimicrobiële	 peptiden	 (AMPs),	

lysozymes	en	lectines	(Sadd	&	Barribeau,	2013;	Deshwal	&	Mallon,	2014;	Schlüns	et	
al,	2010).	Hoe	immuunreactie	als	antwoord	op	infecties	bij	hommels	precies	 in	zijn	
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werk	gaat,	is	echter	nog	veelal	onbekend	terrein	(Schlüns	et	al,	2010).	Wel	ziet	men	

opregulatie	 van	 verschillende	 immuunsysteem-gerelateerde	 genen	 en	 verhoogde	

activiteit	 van	 verschillende	 delen	 van	 het	 immuunsysteem.	 Zo	 werd	 reeds	

aangetoond	 dat	 een	 verhoogde	 expressie	 van	 AMPs	 zoals	 defensine	 en	 abaecine	

Crithidia	 bombi-infectie	 tegengaat	 door	 het	 aanvallen	 van	 het	 celmembraan	

(Deshwal	 &	 Mallon,	 2014).	 Ook	 werden	 al	 verscheidene	 studies	 uitgevoerd	 naar	

verhoogde	 genexpressie	 na	 infectie	 en	 werd	 de	 verhoogde	 expressie	 aangetoond	

van	 verschillende	 immuunsysteem-gerelateerde	 genen	 zoals	 Hemomucin,	 een	
herkennings/effector-gen,	en	Relish,	een	gen	betrokken	bij	Imd-signalisatie	(Schlüns	

et	al,	2010).	

1.6.2 Pathogenen	
	

Verschillende	 pathogenen	 vormen	 een	 gevaar	 voor	 de	 hommel.	Nosema	 bombi	 is	
een	obligaat	 intercellulaire	parasiet	behorend	tot	de	microsporidia	 (Otti	&	Schmid-

Hempel,	 2007).	 De	 levenscyclus	 bestaat	 uit	 een	 vegetatief	 en	 een	 spore	 stadium,	

waarbij	de	 spore	de	 infectieuze	agent	 is.	Deze	wordt	door	de	hommel	via	voeding	

opgenomen	 en	 infecteert	 het	 verteringstelsel	 en	 de	 buizen	 van	 Malpighi.	 Na	

reproductie	 en	 proliferatie	 verspreidt	 de	 parasiet	 zich	 in	 de	 gastheer	 en	 worden	

nieuwe	sporen	via	het	feces	in	de	omgeving	vrijgesteld.	Na	verspreiding	infecteert	de	

parasiet	 de	 thoracale	 spieren,	 het	 zenuwstelsel	 en	 het	 spierweefsel	 dat	 het	

darmepitheel	omvat.	Infectie	zorgt	voor	sterk	gereduceerde	fitness	bij	mannetjes	en	

jonge	koninginnen	en	een	verminderd	overleven	van	werksters.	Ook	produceren	de	

mannetjes	 significant	minder	 sperma	en	 zorgt	 zwelling	van	het	abdomen	voor	een	

verminderde	 reproductiviteit	 bij	 koninginnen	 en	 fertiele	 werksters.	 Locustacarus	
buchneri	 is	 een	 parasitaire	 mijt	 die	 de	 trachea	 en	 luchtzakjes	 van	 de	 hommel	

infecteert	 (Plischuk	 et	 al,	 2013).	 Het	 bevruchte	 vrouwtje	 is	 groot	 en	 immobiel	 en	

produceert	 larven	 die	 uitgroeien	 tot	 nieuwe	 adulte	 individuen.	 De	 mijt	 infecteert	

koninginnen	in	winterslaap	en	veroorzaakt	slaperigheid,	reduceert	de	levensduur	en	

zorgt	 voor	 verminderde	 foerageerefficiëntie	 wat	 de	 kolonie	 verzwakt.	 Het	

voorkomen	 van	 infectie	 met	 L.	 buchneri	 is	 geregistreerd	 bij	 30	 verschillende	
hommelsoorten.	Ook	pathogenen	van	de	honingbij,	vooral	virussen,	kunnen	infectie	

in	hommels	veroorzaken.	Deformed	Wing	Virus	(DWV)	wordt	overgedragen	door	de	

parasitaire	 mijt	 Varroa	 destructor	 en	 veroorzaakt	 vleugelmisvorming,	 verkorte,	

verdikte	 abdomens	 en	 verkleuring	 (Genersch	 et	 al,	 2006).	 Infectie	 is	 vooral	 in	
commerciële	kolonies	een	probleem,	waar	prevalentie	kan	oplopen	tot	10%.	Ook	het	

Acute	Bee	Paralysis	Virus	(ABPV)	en	andere	virussen	behorend	tot	de	Dicistroviridae	

komen	 zowel	 bij	 de	 honingbij	 als	 bij	 de	 hommel	 voor.	 ABPV	 wordt	 veelal	 in	 lage	

hoeveelheden	teruggevonden	in	schijnbaar	gezonde	individuen.	Wanneer	ze	echter	

in	hoge	concentraties	in	larven	of	adulte	bijen	geïnjecteerd	worden	veroorzaken	ze	

acute	 verlamming	 en	 verlies	 van	 haar	 en	 kleur	 op	 de	 thorax	 en	 het	 abdomen	 (de	

Miranda	 et	 al,	 2010).	 De	 virussen	 worden	 gelinkt	 aan	 Colony	 Collapse	 Disorder	
(CCD),	 het	 uitsterven	 van	 hele	 kolonies.	 Veelal	 gaat	 virale	 infectie	 hierbij	 gepaard	

met	 Varroa	 destructor	 infectie.	 Ook	 infectie	 met	 de	 intestinale	 parasiet	 Crithidia	
bombi	 komt	 regelmatig	 voor	 en	 kan	 sterke	 negatieve	 effecten	 hebben	 op	 de	

hommelgezondheid.	
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1.7 Crithidia	bombi	

1.7.1 Biologie	
	

Crithidia	 bombi	 (Figuur	 4)	 is	 een	 obligate	 intestinale	 parasiet	 van	 de	 hommel,	

behorend	tot	de	Trypanosomatidae	(Salathé	et	al,	2012;	Cariveau	et	al,	2014b).	Het	
genus	 Crithidia	 bevat	 eukaryote,	 enkelcellige	 kinetoplastide	 flagellaten	 die	 enkel	
invertebraten,	 en	 voornamelijk	 insecten,	 infecteren	 (Sadd	 &	 Barribeau,	 2013;	

Boulanger	et	al,	2001;	Schlüns	et	al,	2010;	Popp	&	Lattorff,	2011).	De	parasiet	wordt	
veelal	 als	 onschadelijk	 beschouwd	 aangezien	 de	 infectie	 geen	 directe	 verhoogde	

mortaliteit	veroorzaakt	(Gegear	et	al,	2006).	Toch	zorgt	de	immuunrespons	uitgelokt	

door	de	parasiet	voor	verlaagde	foerageermogelijkheid	en	een	verlaagde	fitheid	van	

de	 kolonie	 (Gegear	 et	 al,	 2006;	 Sadd	 &	 Barribeau,	 2013;	 Popp	 &	 Lattorff,	 2011;	
Schlüns	et	al,	2010).	
Het	is	een	veel	voorkomende,	genetisch	zeer	diverse	parasiet	waarvan	verschillende	

stammen	een	sterke	variatie	in	infectiviteit	vertonen	(Koch	&	Schmid-Hempel,	2012).	

Bijna	 elke	 infectie	 vertoont	 dan	 ook	 een	 verschillend	 multilocus	 genotype	 en	

infecties	 verschillen	 ook	 van	 kolonie	 tot	 kolonie	 (Sadd	 &	 Barribeau,	 2013).	

Prevalentie	is	sterk	afhankelijk	van	de	tijd	van	het	jaar	(Sadd	&	Barribeau,	2013).	Het	

ligt	gewoonlijk	tussen	10%	net	na	de	overwintering	en	30%	later	in	het	seizoen,	maar	

kan	soms	tot	60%	oplopen	(Sadd	&	Barribeau,	2013;	Schlüns	et	al,	2010).	Dit	komt	

door	 efficiënte	 horizontale	 en	 verticale	 transmissie	 binnen	 de	 kolonie	 (Erler	 et	 al,	
2012).	Infectie	komt	vooral	voor	bij	werksters	binnen	de	kolonie.	Slechts	5-10%	van	

de	jonge	koninginnen	zijn	geïnfecteerd	(Erler	et	al,	2012;	Sadd	&	Barribeau,	2013).		
	

Figuur	4.	Crithidia	bombi.	Deze	eukaryote,	eencellige	flagellaat	behoort	tot	de	Trypanosomatidae	en	is	

een	 obligate	 intestinale	 parasiet	 van	 de	 hommel.	 De	 parasiet	 veroorzaakt	 geen	 directe	 verhoogde	

mortaliteit,	maar	kan	de	kolonie	verzwakken	door	het	uitlokken	van	een	immuunrespons	die	verlaagde		

fitheid		en		verlaagde	foerageer	efficiëntie	veroorzaakt.	Foto	door	Regula	Schmid-Hempel,	ETH	Zurich.	

	



	 					Inleiding	

	 19	

1.7.2 Infectie	en	levenscyclus	
	

Infectie	 van	 de	 hommel	 door	 C.	 bombi	 komt	 tot	 stand	 door	 de	 consumptie	 van	

geïnfecteerd	stuifmeel	en	nectar	(Sadd	&	Barribeau,	2013;	Erler	et	al,	2012).	Infectie	
wordt	 vervolgens	 doorgegeven	 binnen	 de	 kolonie	 via	 interactie	 met	 geïnfecteerd	

binnengebracht	stuifmeel,	geïnfecteerde	oppervlakken	binnen	het	nest	en	de	feces	

van	 geïnfecteerde	 individuen	 (Schlüns	 et	 al,	 2010;	 Salathé	 et	 al,	 2012;	 Popp	 &	
Lattorff,	2011;	Erler	et	al,	2012).	Infectie	is	dus	sterk	afhankelijk	van	de	grote	van	het	
nest:	hoe	groter	het	nest	en	hoe	meer	foerageersters,	hoe	beter	infectie	binnen	en	

buiten	de	kolonie	wordt	doorgegeven	(Erler	et	al,	2012).	De	parasiet	koloniseert	na	
infectie	 de	 midden-	 en	 einddarm	 van	 de	 hommel,	 waar	 hij	 interageert	 met	 het	

intestinale	epitheel	via	zijn	flagellum	(Popp	&	Lattorff,	2011).	Hij	verspreidt	zich	naar	

een	volgende	kolonie	door	de	 infectie	van	een	nieuwe	koningin	binnen	het	nest	of	

door	interactie	tussen	foeragerende	koninginnen	(Sadd	&	Barribeau,	2013).	

1.7.3 Interactie	met	intestinale	microbiota	
	

Onderzoek	 heeft	 aangetoond	 dat	 de	 intestinale	 microbiota	 van	 de	 hommel	 deze	

beschermen	 tegen	 infectie	 met	 C.	 bombi.	 Koch	 &	 Schmid-Hempel	 vonden	 dat	

infectie	 intensiteit	 en	 diversiteit	 bij	 hommels	 die	 gevoed	 werden	 met	 feces	 van	

andere	 gezonde	 individuen	 lager	was	dan	bij	 hommels	die	met	 steriel	 suikerwater	

werden	gevoed	(Koch	&	Schmid-Hempel,	2011a,	2012).	Ook	vonden	Cariveau	et	al.	

dat	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 rijke	 groep	 ‘kern’	 taxa	 overeenkwam	 met	 gezonde	

individuen,	 terwijl	 uitgebreide	 ‘non-kern’	 taxa	 overeen	 kwam	 met	 dysbiose,	

waaronder	men	ontregeling	van	de	intestinale	microbiële	gemeenschap	verstaat,	en	

infectie	 (Cariveau	 et	 al,	 2014a).	 Ook	 zagen	 ze	 dat	 dysbiose	 en	 infectie	 negatief	
geassocieerd	waren	met	het	voorkomen	van	Gilliamella.		
De	manier	waarop	de	intestinale	microbiota	de	hommel	beschermen	tegen	C.	bombi	
is	 echter	 nog	 onbekend.	 Directe	 competitie	 voor	 nutriënten	 met	 de	 parasiet,	

competitie	door	productie	van	toxische	componenten	of	inhibitie	door	activatie	van	

het	 immuunsysteem	 van	 de	 hommel	 zijn	 mogelijke	 verklaringen	 (Koch	 &	 Schmid-

Hempel,	2012).	Een	andere	mogelijkheid	 is	dat	bacteriën	direct	 interageren	met	C.	
bombi	 aangezien	 onderzoek	 bij	 de	 honingbij	 heeft	 aangetoond	 dat	 de	 intestinale	
microbiota	 zoals	Gilliamella	 een	 dense	 biofilm	 rond	 het	 epitheel	 van	 de	 einddarm	

vormen	en	een	gelijkaardig	mechanisme	bij	de	hommel	zou	kunnen	bestaan	(Koch	&	

Schmid-Hempel,	2012;	Cariveau	et	al,	2014a).	
Ook	 zou	 RTX-toxine	 productie	 en	 de	 aanwezigheid	 van	 secretiesystemen	bij	 zowel	

Gilliamella	 en	 Snodgrassella	 bescherming	 tegen	 C.	 bombi	 verzorgen	 (Engel	 et	 al,	
2012).	 RTX	 proteïnen	 zouden	 hierbij	 een	 beschermende	 laag	 kunnen	 vormen	 of	

biofilmvorming	te	stimuleren.	Ook	zouden	ze	een	rol	kunnen	spelen	bij	de	associatie	

van	Snodgrassella	met	het	intestinale	epitheel,	en	zo	directe	inhibitie	van	de	parasiet	

stimuleren.		
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2 Doelstelling	
	

De	 hommelgemeenschap	 wordt	 wereldwijd	 geteisterd	 door	 sterke	

populatieverliezen	 veroorzaakt	 door	 habitatfragmentatie,	 klimaatverandering,	

pesticidegebruik	 en	 infectieziekten.	 Deze	 verliezen	 kunnen	 tegengegaan	 worden	

door	 bevordering	 van	 de	 intestinale	microbiële	 gemeenschap.	 Deze	 gemeenschap	

draagt	mogelijk	bij	tot	de	hommelgezondheid	via	productie	van	nutriënten,	vertering	

van	suikers	en	insecticiden	en	inhibitie	van	pathogenen.	Een	van	deze	pathogenen	is	

Crithidia	 bombi,	 een	 intestinale	 parasiet	 behorend	 tot	 de	 Trypanosomatidae.	Deze	

parasiet	veroorzaakt	geen	directe	verhoogde	mortaliteit	maar	zorgt	voor	verlaagde	

foerageerefficiëntie	en	verlaagde	fitheid	van	de	kolonie.		

	

Het	 doel	 van	 deze	 thesis	 is	 enerzijds	 het	 bepalen	 van	 de	 rol	 van	 3	 bacteriële	

stammen	 behorend	 tot	 de	 species	 Gilliamella	 apicola,	 Snodgrassella	 alvi	 en	
Lactobacillus	bombicola	met	betrekking	tot	productie	van	aminozuren,	vitamines	en	

secundaire	metabolieten	 en	 vertering	 van	 insecticiden	 en	 suikers	 zoals	 pectine	 en	

(hemi)cellulose.	 Anderzijds	 zal	 worden	 nagegaan	 of	 zij,	 en	 verschillende	 andere	

bacteriële	 species	 behorend	 tot	 de	 intestinale	 microbiota,	 C.	 bombi	 kunnen	
inhiberen.		

	

2.1 Genoomanalyse	 van	 Gilliamella	 apicola,	 Snodgrassella	 alvi	 en	
Lactobacillus	bombicola	

	

Gilliamella	 apicola,	 Snodgrassella	 alvi	 en	 Lactobacillus	 bombicola	 behoren	 tot	 de	
kern	 taxa	 van	 de	 intestinale	 microbiota	 van	 de	 hommel.	 Ze	 zijn	 samen	 met	

Bombiscardovia	 coagulans	 de	 meest	 abundante	 bacteriële	 species	 in	 de	

hommeldarm.	Om	na	 te	 gaan	of	 deze	bacteriën	een	 rol	 spelen	bij	 het	bevorderen	

van	de	hommelgezondheid	wordt	hun	genomisch	potentieel	onderzocht.	

	

Via	 de	 ‘Rapid	 Annotation	 using	 Subsystems	 Technology’	 (RAST)	 server	 zullen	 de	

verkregen	 genomen	 geannoteerd	 en	 geanalyseerd	 worden.	 Genomische	

reactiewegen	met	 betrekking	 tot	 productie	 van	 essentiële	 nutriënten,	 afbraak	 van	

insecticiden	en	 (toxische)	 suikers	en	pathogeeninhibitie	 zullen	worden	onderzocht.	

Via	verschillende	tools	zal	voor	elk	aanwezige	gen	behorend	tot	deze	reactiewegen	

de	 moleculaire	 functie,	 cellulaire	 lokalisatie	 en	 de	 aanwezigheid	 van	 functionele	

domeinen	en	signaalpeptiden	onderzocht	worden.	

2.2 Ontwikkelen	van	een	in	vitro	Crithidia	bombi	inhibitietest		
	

Crithidia	bombi	 is	een	veelvoorkomende	 intestinale	hommelparasiet.	Aangezien	de	

infectiegraad	 van	C.	 bombi	 geassocieerd	 is	met	 de	microbiële	 gemeenschap	 in	 de	

hommeldarm,	 zal	 worden	 nagegaan	 of	 deze	 gemeenschap	 een	 inhiberend	 effect	

heeft	op	de	groei	van	C.	bombi.	De	inhibitie	van	C.	bombi	door	intestinale	bacteriën	
kan	op	verschillende	manieren	worden	getest	afhankelijk	van	een	aantal	factoren.	
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Indien	C.	bombi	op	vast	medium	kan	groeien,	kan	een	‘well	diffusion’	of	‘overlay’	test	

worden	uitgevoerd.	Bij	de	‘well	diffusion’	test	zal	C.	bombi	worden	gegroeid	op	vast	
medium,	 waar	 holtes	 in	 zullen	 gemaakt	 worden.	 In	 deze	 holtes	 zullen	 bacteriële	

teststammen	 in	 vloeibaar	medium	worden	gepipetteerd.	De	 inhibitie	 zone	die	dan	

mogelijk	ontstaat	kan	via	een	liniaal	gemeten	worden.	In	het	geval	van	de	‘overlay’	

test	 zullen	 bacteriële	 stammen	 gegroeid	 worden	 op	 vast	 medium.	 Vervolgens	 zal	

gesmolten	 medium	 dat	 C.	 bombi	 bevat	 over	 het	 onderste	 vaste	 medium	 worden	

gegoten.	 Dit	 zal	 stollen	 en	 een	 ‘overlay’	 vormen	 op	 de	 onderste	 laag.	 Opnieuw	

ontstaat	een	cirkelvormige	inhibitiezone	die	met	een	liniaal	gemeten	kan	worden.	

Ook	 wanneer	 C.	 bombi	 groeit	 in	 vloeibaar	 medium	 kunnen	 inhibitietesten	

ontwikkeld	worden.	Enerzijds	kan	een	supernatans	inhibitie	test	ontwikkeld	worden	

in	een	96	well	 formaat.	Hierbij	wordt	het	gefilterde	 supernatans	van	de	bacteriële	

stammen	gegroeid	in	vloeibaar	medium	toegevoegd	aan	C.	bombi-culturen	in	een	96	
well-plaat.	 Anderzijds	 kan	 een	 transwell	 inhibitie	 test	 ontwikkeld	 worden.	 Hierbij	

worden	C.	 bombi	 en	 de	 bacteriële	 stammen	 gegroeid	 in	 een	 transwell	 plaat	waar	

beide	organismen	gescheiden	blijven	door	een	 filter.	Geproduceerde	 inhibitorische	

componenten	zullen	wel	door	deze	filter	kunnen	migreren	en	de	groei	van	C.	bombi		
inhiberen.	Bij	beide	methoden	zal	C.	bombi-groei	visueel	en	door	het	meten	van	de	

optische	densiteit	(OD)	worden	nagegaan.	
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3 Resultaten	
	

3.1 Genoomanalyse	met	RAST	
	

Drie	 bacteriële	 stammen	 behorend	 tot	 Snodgrassella	 alvi,	 Gilliamella	 apicola,	 en	
Lactobacillus	 bombicola	 werden	 aan	 genoomanalyse	 onderworpen	 via	 de	 ‘Rapid	

Annotations	 using	 Subsytem	 Technology’	 (RAST)	 server.	 De	 aanwezigheid	 van	

verschillende	 metabolische	 reactiewegen	 in	 het	 genoom	 met	 betrekking	 tot	

aanmaak	 van	 essentiële	 nutriënten,	 afbraak	 van	 insecticiden	 en	 suikers	 en	

pathogeeninhibitie	 werd	 aangetoond	 (Tabel	 1).	 Gedetailleerde	 informatie	 over	 de	

reactiewegen	is	terug	te	vinden	in	tabellen	2,	3	en	4.		

	
Tabel	 1.	 Resultaten	 genoomanalyse	 Gilliamella	 apicola,	 Snodgrassella	 alvi	 en	 Lactobacillus	
bombicola	 Per	 bacterie	 worden	 de	 metabolische	 reactiewegen	 weergegeven	 die	 werden	

teruggevonden	 in	 het	 genoom.	 Ter	 vergelijking	 wordt	 vermeld	 of	 deze	 ook	 volgens	 de	 huidige	

literatuur	voorkwamen.	

		
Gilliamella	apicola	 Snodgrassella	alvi	 Lactobacillus	

bombicola		
			Literatuur	R-53144	Literatuur	R-53583	Literatuur	 R-53102	
			Aminozuurproductie	 	 		 	 		 		 	 		

	Fenylalanine	 + + + + - - 		

	Tryptofaan	 + + + + - - 		

	Vitamineproductie	 	 	 	 	 	 	 		

	Riboflavine	(B2)	 + + + + - - 		

	Pyrodoxaal-5-fosfaat	(B6)	 + + + - - - 		

	Folaat	(B9)	 + + + + - - 		

	Biotine	(B8)	 - - - - - - 		

	Thiamine	(B1)	 - - - - - - 		

	Pantothenaat	(B5)	 - - + + - - 			
Heem/siroheem	 - + - + - - 		

	Vitamine	A	(carotenoïden)	 - - - - - - 		

	Vitamine	E	(tocoferols)	 - - - - - - 		

	Vitamine	D	(calciferols)	 - - - - - - 		

	Suikerdegradatie	 	 	 	 	 	 	 		

	Pectine	degradatie	 + - - - - - 		

	Cellulose	degradatie	 ?	 -	 ? - - - 		

	Degradatie	van	andere	carbohydraten	 +	 +	 ? - - + 		

	Secretiesystemen	 	 	 	 	 	 	 		

	Type	IV	 + + + + ?	 -	 		

	Secundaire	metabolieten	 	 	 	 	 	 	 		

	RTX	toxines	 + + ?	 -	 ?	 -	 		

	Andere	bacteriocines	 ? + ?	 +	 +	 +	 		
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3.1.1 Gilliamella	apicola	
	

De	 bekomen	 resultaten	 van	 de	 genoomanalyse	 van	 G.	 apicola	 (Tabel	 2)	 komen	

grotendeels	 overeen	 met	 de	 huidige	 literatuur.	 De	 essentiële	 aminozuren	

fenylalanine	en	tryptofaan,	de	vitamines	riboflavine,	pyrodoxaal-5-fosfaat	en	 folaat	

en	 RTX	 proteïnen	worden	 aangemaakt	 zoals	 ook	 staat	 beschreven	 in	 Kwong	 et	 al	
(2014).	 Ook	 genen	 behorend	 tot	 het	 type	 IV	 secretiesysteem	 zijn	 aanwezig.	

Hiernaast	 bevat	 het	 genoom	echter	 ook	 de	 reactiewegen	 voor	 heem	en	 siroheem	

productie.	 Ook	 is	 het	 ‘Colicin	 V	 and	 Bacteriocin	 Production	 Cluster’	 subsysteem	

aanwezig,	 een	 gencluster	 die	 instaat	 voor	 de	 productie	 van	 bacteriocines	 zoals	

colicine	 V,	 een	 peptide	 antibioticum	 dat	 cellen	 doodt	 door	 ontregeling	 van	 de	

membraanpotentiaal	(Gérard	et	al,	2005).	In	het	genoom	werden	in	tegenstelling	tot	

de	bevindingen	van	Kwong	et	al.	geen	genen	voor	pectinedegradatie	teruggevonden.	

Ook	afbraak	 van	voedingssuikers	 sucrose,	 glucose	en	 trehalose	en	 toxische	 suikers	

als	mannose,	 lactose	en	galactose	werd	niet	 teruggevonden	 in	het	genoom.	Wel	 is	

de	degradatiereactieweg	 van	 fructose	 aanwezig	waarbij	D-fructose	wordt	omgezet	

naar	 glyceraldehyde-3-fosfaat	 en	 D-sorbitol.	 Ook	 de	 reactieweg	 voor	 cellulose	

degradatie	was	incompleet.	Afwezige	genen	werden	manueel	gezocht	in	het	genoom	

via	 TBLASTN	 van	 homologe	 genen	 in	 gerelateerde	 species	 maar	 werden	 niet	

teruggevonden.		

	

3.1.2 Snodgrassella	alvi	
	

Ook	 hier	 komen	 de	 resultaten	 (Tabel	 3)	 grotendeels	 overeen	met	 de	 bevindingen	

van	Kwong	et	al	 (2014).	Fenylalanine	en	tryptofaan	werden	aangemaakt,	alsook	de	

vitamines	riboflavine	en	folaat.	Ook	pantothenaat	wordt	aangemaakt	uit	pyruvaat,	L-

valine	 en	 ß-alanine.	 RTX	 productie	 werd	 echter	 niet	 teruggevonden.	 Zoals	

beschreven	door	Kwong	et	al.	is	de	biotine	synthese	pathway	incompleet	en	mist	S.	
alvi	 de	 mogelijkheid	 om	 pyrodoxaal-5-fosfaat	 aan	 te	 maken	 uit	 glyceraldehyde-3-

fosfaat	 en	 ribulose-5-fosfaat.	 De	 bacterie	mist	 bovendien	 ook	 de	mogelijkheid	 via	

een	multistap	 reactie	pyrodoxaal-5-fosfaat	aan	 te	maken	uit	D-erythrose-5-fosfaat.	

Net	 zoals	 bij	 G.	 apicola	 zijn	 genen	 betrokken	 bij	 het	 type	 IV	 secretiesysteem	

aanwezig.	

Het	genoom	van	S.	alvi	bevat	ook	de	‘Colicin	V	and	Bacteriocin	Production	Cluster’,	al	
is	 het	 DedD-gen	 hier	 vervangen	 door	 het	 DedA-gen.	 Deze	 proteïnen	 zijn	 echter	

structureel	 verwant	 en	 behoren	 tot	 dezelfde	 familie	 van	 membraanproteïnen.	

Afbraak	van	voedingssuikers	en	toxische	suikers	was	in	het	genoom	totaal	afwezig.	

Tenslotte	werden	 een	 alcohol	 dehydrogenase	 dat	 instaat	 voor	 de	 afbraak	 van	 het	

insecticide	 chloraal	 hydraat	 en	 een	 glutathion-S-transferase	 dat	 instaat	 voor	 de	

afbraak	van	xenobiotica	teruggevonden.	
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3.1.3 Lactobacillus	bombicola	
	

Het	 genoom	van	 L.	 bombicola	 (Tabel	 4)	 bevatte	 geen	 complete	 reactiewegen	met	

betrekking	tot	vitamineproductie.	Enkel	de	reactieweg	voor	thiamine	productie	was	

deels	aanwezig.	De	afwezigheid	van	het	 thiamine	monofosfaat	 fosfohydrolase-gen,	

dat	 thiamine	 fosfaat	 omzet	 naar	 thiamine,	 werd	 geverifieerd	 via	 TBLASTN	 met	

homologe	 genen	 van	 gerelateerde	 species.	 Secundaire	 metabolieten	 en	

bacteriocines	 werden	 teruggevonden	 via	 antiSMASH	

(http://antismash.secondarymetabolites.org/).	 De	 verkregen	 FASTA-sequenties	

werden	 vervolgens	 gebruikt	 om	via	 ‘BLAST	 search’	 op	de	RAST	 server	 de	 genen	 in	

kwestie	 terug	 te	 vinden	 in	 de	 geannoteerde	 genomen.	 Zo	 werden	 genen	 voor	

lantipeptide-productie	 teruggevonden.	 Lantipeptides	 zijn	 posttranslationeel	

gemodificeerde	 peptiden	 die	 thio-ester	 cross-links	 bevatten	 en	 bacteriële	 groei	

inhiberen	via	verstoring	van	celwand	biosynthese	en	membraanintegriteit	 (Knerr	&	

van	der	Donk,	2012).	Ook	werd	zo	de	aanwezigheid	van	andere	bacteriocines	in	het	

genoom	aangetoond.	 ‘BLAST	search’	van	de	via	antiSMASH	verkregen	bacteriocine-

genen	 op	 de	 RAST	 server	wees	 op	 de	 aanwezigheid	 van	 drie	 niet	 geclassificeerde	

hypothetische	proteïnen.	Van	twee	van	hen	werd	via	 InterProScan	aangetoond	dat	

het	 om	 lactacine-gerelateerde	 klasse	 IIb	 bacteriocines	 ging.	 Deze	 bacteriocines	

bestaan	uit	twee	peptiden	wiens	genen	naast	elkaar	 liggen	in	het	zelfde	operon	en	

permeabiliseren	het	membraan	van	gevoelige	bacteriën	(Nissen-Meyer	et	al,	2010).	
Verschillende	 voedingssuikers	 en	 toxische	 suikers	 worden	 door	 L.	 bombicola	
afgebroken.	 Extracellulair	 trehalose	 wordt	 omgezet	 naar	 maltose	 en	 fructose	 kan	

worden	 omgezet	 naar	 D-sorbitol	 of	 glyceraldehyde-3-fosfaat.	 Bovendien	 kan	 het	

toxische	mannose	via	ß-D-fructose-6-fosfaat	worden	omgezet	naar	glyceraldehyde-

3-fosfaat.	

Zoals	 verwacht	 bij	 Lactobacilli	 werd	 ook	 de	 volledige	 reactieweg	 voor	 lactaat	

productie	teruggevonden.	
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Tabel	2.	Genoominformatie	Gilliamella	apicola	 (R-53248)	 In	deze	tabel	worden	alle	teruggevonden	
genen	uit	de	metabolische	reactiewegen	van	 interesse	weergegeven.	Per	gen	wordt	naam,	scaffold,	

start-	en	stopcodon	en	 lengte	vermeld.	Per	enzym	wordt	ook	de	code	waarmee	het	enzym	terug	te	

vinden	is	in	de	KEGG-databank	vermeld.	

Aminozuren	
Tryptofaan	
biosynthese:	 	 	 	 	 	

Enzym	 Naam	 Scaffold	 Start	 Stop	 Lengte	
(bp)	

2.5.1.54	

2-keto-3-deoxy-D-arabino-heptulosonaat-

7-fosfaat	(DAHP)	synthase	I	alfa	
	3	 95393	 94308	 1086	

4.2.3.4	 3-dehydroquinaat	synthase	 	3	 96768	 95689	 1080	

4.2.1.10	 3-dehydroquinaat	dehydratase	I	 	11	 20833	 24833	 4001	

1.1.1.25	 Shikimaat	5-Dehydrogenase	I	gamma	 	18	 3058	 2228	 831	

1.1.1.25	 Shikimaat	5-Dehydrogenase	I	alfa	 	45	 3134	 2304	 831	

2.7.1.71	 Shikimaat	Kinase	I	 	20	 25105	 25626	 522	

2.7.1.71	 Shikimaat	Kinase	III	 	45	 1165	 647	 519	

2.5.1.19	
5-Enolpyruvylshikimaat-3-fosfaat	

synthase	
	13	 44126	 42846	 1281	

4.2.3.5	 Chorismaat	Synthase	 	1	 40298	 41371	 1074	

4.1.3.27	
Anthralinaat	synthase,	aminase	

component	
	2	 99964	 98402	 1563	

2.4.2.18	 Anthralinaat	fosforibosyltransferase	 	2	 98402	 96771	 1632	

4.1.1.48
a
	 Indol-3-glycerol	fosfaat	synthase	 	2	 96755	 95373	 1383	

5.3.1.24
a
	 Fosforibosylanthranilaat	isomerase	 	2	 96755	 95373	 1383	

4.2.1.20	 Tryptofaan	synthase	alfa	keten	 	2	 94156	 93350	 807	

4.2.1.20	 Tryptofaan	synthase	beta	keten	 	2	 95346	 94153	 1194	

Fenylalanine	
biosynthese:	 	 	 	 	 	

	
	

Naam	 Scaffold	 Start	 Stop	 Lengte	
(bp)	

2.5.1.54	

2-keto-3-deoxy-D-arabino-heptulosonaat-

7-fosfaat	(DAHP)	synthase	I	alfa	
	3	 95393	 94308	 1086	

4.2.3.4	 3-dehydroquinaat	synthase	 	3	 96768	 95689	 1080	

4.2.1.10	 3-dehydroquinaat	dehydratase	I	 	11	 20833	 24833	 4001	

1.1.1.25	 Shikimaat	5-Dehydrogenase	I	gamma	 	18	 3058	 2228	 831	

1.1.1.25	 Shikimaat	5-Dehydrogenase	I	alfa	 	45	 3134	 2304	 831	

2.7.1.71	 Shikimaat	Kinase	I	 	20	 25105	 25626	 522	

2.7.1.71	 Shikimaat	Kinase	III	 	45	 1165	 647	 519	

2.5.1.19	
5-Enolpyruvylshikimaat-3-fosfaat	

synthase	
	13	 44126	 42846	 1281	

4.2.3.5	 Chorismaat	Synthase	 	1	 40298	 41371	 1074	

5.4.99.5
b	

Chorismaat	Mutase	I	 	1	 16221	 15070	 1152	

4.2.1.51
b	

Prefenaat	dehydratase	 	1	 16221	 15070	 1152	

2.6.1.57	
Biosynthetisch	Aromatisch	aminozuur	

aminotransferase	alfa	
	6	 5121	 3912	 1203	

2.6.1.57	
Periplasmisch	aromatisch	aminozuur	

aminotransferase	beta	precursor	
	31	 15169	 13982	 1188	

2.6.1.9	
Histidinol-fosfaat	aminotransferase	

	
	14	 41560	 42618	 1059	
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Vitamines	
Folaat	

biosynthese	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

2.6.1.85	
Para-aminobenzoate	synthase,	

amidotransferase	component	
	19	 21692	 22213	 522	

2.6.1.85
a	 Para-aminobenzoate	synthase,	aminase	

component	
	19	 22215	 23972	 1758	

4.1.3.38
a	

Aminodeoxychorismaat	lyase	 	19	 22215	 23972	 1758	

2.5.1.15	 Dihydropteroate	synthase	 	47	 2667	 1831	 837	

6.3.2.12
a	

Dihydrofolaat	synthase	 	29	 8318	 7011	 1308	

6.3.2.17
a	

Folylpolyglutamaat	synthase	 	29	 8318	 7011	 1308	

EC	1.5.1.3	 Dihydrofolaat	reductase	 	16	 34377	 34886	 510	

Menaquinone/fy
lloquinon	

biosynthese	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

2.5.1.74	
1,4-dihydroxy-2-nafthoate	

polyprenyltransferase	
	10	 48984	 48082	 903	

2.1.1.-	
Ubiquinone/menaquinone	biosynthese	

methyltransferase	
	9	 66801	 67577	 777	

Riboflavine	
biosynthese	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

4.1.99.12	
3,4-dihydroxy-2-butanone	4-fosfaat	

synthase	
	7	 70182	 69544	 639	

2.5.1.78	 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine	synthase	 	9	 63677	 64147	 471	

2.5.1.9	
Riboflavine	synthase	

eubacterieel/eukaryotisch	
	14	 31039	 30434	 606	

Siroheem	
biosynthese	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	
6.1.1.17	 Glutamyl-tRNA	synthetase	trnaglu	 	28	 14937	 13507	 1431	

1.2.1.70	 Glutamyl-tRNA	reductase	 	7	 2551	 1280	 1272	

5.4.3.8	
Glutamaat-1-semialdehyde	

aminotransferase	GAST	
	21	 2546	 3838	 1293	

4.2.1.24	 Porfobilinogeen	synthase	PBS	 	12	 35982	 36989	 1008	

2.5.1.61	 Porfobilinogeen	deaminase	PBD	 	31	 4750	 3830	 921	

4.2.1.75	 Uroporfyrinogeen-III	synthase	UroS	 	31	 3833	 3093	 741	

2.1.1.107
c	

Siroheem	synthase	/	Precorrin-2	oxidase	

(EC	1.3.1.76)	/	Sirohydrochlorine	

ferrochelatase	(EC	4.99.1.4)	/	

Uroporfyrinogeen-III	methyltransferase	

(EC	2.1.1.107)	UroM	

	43	 9535	 8162	 1374	

1.3.1.76
c	

Siroheem	synthase	/	Precorrin-2	oxidase	

(EC	1.3.1.76)	/	Sirohydrochlorine	

ferrochelatase	(EC	4.99.1.4)	/	

Uroporfyrinogeen-III	methyltransferase	

(EC	2.1.1.107)	PR2O	

	43	 9535	 8162	 1374	

4.99.1.4
c	

Siroheem	synthase	/	Precorrin-2	oxidase	

(EC	1.3.1.76)	/	Sirohydrochlorine	

ferrochelatase	(EC	4.99.1.4)	/	

Uroporfyrinogeen-III	methyltransferase	

(EC	2.1.1.107)	SirFC	

	43	 9535	 8162	 1374	
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Heem	
biosynthese	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	
6.1.1.17	 Glutamyl-tRNA	synthetase	trnaglu	 	28	 14937	 13507	 1431	

1.2.1.70	 Glutamyl-tRNA	reductase	 	7	 2551	 1280	 1272	

5.4.3.8	
Glutamaat-1-semialdehyde	

aminotransferase	GAST	
	21	 2546	 3838	 1293	

4.2.1.24	 Porfobilinogeen	synthase	PBS	 	12	 35982	 36989	 1008	

2.5.1.61	 Porfobilinogeen	deaminase	PBD	 	31	 4750	 3830	 921	

4.2.1.75	 Uroporfyrinogeen-III	synthase	UroS	 	31	 3833	 3093	 741	

4.1.1.37	 Uroporfyrinogeen	III	decarboxylase	UroD	 	6	 64590	 65660	 1074	

1.3.99.22	
Coproporfyrinogen	III	oxidase,	zuurstof-

onafhankelijk	CPOan	
	2	 29751	 31121	 1371	

1.3.3.4	
Protoporfyrinogeen	IX	oxidase,	zuurstof-

onafhankelijk,	HemG	(EC	1.3.-.-)	PPO	
	72	 4138	 4671	 534	

4.99.1.1	 Ferrochelatase,	protoheem	ferro-lyase	FC	 	6	 47270	 48229	 960	

Pyrodoxaal-5-
fosfaat	

biosynthese	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

(EC	2.4.2.-)	
Pyridoxine	biosynthese	glutamine	

amidotransferase,	synthase	subeenheid	
	7	 20165	 21052	 888	

(EC	2.4.2.-)	

Pyridoxine	biosynthese	glutamine	

amidotransferase,	glutaminase	

subeenheid	

	7	 21052	 21645	 594	

Suikers	
Cellulose	

degradation	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	
3.2.1.21	 Periplasmisch	beta-glucosidase	 	25	 4289	 2004	 2286	

Bacteriocines	
Colicine	V	en	
Bacteriocine	
Productie	
Cluster	

	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

4.2.1.70	 tRNA	pseudouridine	synthase	A	 	2	 82285	 81494	 792	

6.4.1.2	
Acetyl-coenzyme	A	carboxyl	transferase	

beta	keten	
	29	 9215	 8325	 891	

6.3.2.12
a	

Dihydrofolaat	synthase	 	29	 8318	 7011	 1308	

6.3.2.17
a	

Folylpolyglutamaat	synthase	 	29	 8318	 7011	 1308	

	
DedD	proteïne	 	29	 7030	 6455	 576	

	
Colicin	V	Productie	proteïne	 	29	 6383	 5895	 489	

2.4.2.14	 Amidofosforibosyltransferase	 	29	 5876	 4359	 1518	

RTX	toxin	
Productie	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	
2.3.1.-	 RTX		activerend	lysine-acyltransferase	 	23	 7701	 7225	 477	

	
HlyD	family	secretion	proteïne	 	46	 9268	 8195	 1074	

	

DNA-bindend	 proteïne	 met	 Type	 I	

restrictie-modificatie	systeem	
	35	 7503	 6499	 1005	
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Secretie	
Type	VI	secretie	

systeem	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

	
Ongekarakteriseerd	proteïne	ImpB	 	16	 25730	 25239	 492	

	
Ongekarakteriseerd	proteïne	ImpC	 	16	 25174	 23693	 1482	

	

Ongekarakteriseerd	proteïne	similar	to	

VCA0109	
	16	 23681	 23253	 429	

	
Proteïne	ImpG/VasA	 	16	 1542	 3308	 1767	

	
Ongekarakteriseerd	proteïne	ImpH/VasB	 	16	 21522	 20539	 984	

	
Ongekarakteriseerd	proteïne	ImpI/VasC	 	16	 20534	 19257	 1278	

	
Type	VI	secretion	lipoproteïne/VasD	 	16	 19255	 18725	 531	

	
Ongekarakteriseerd	proteïne	ImpJ/VasE	 	16	 18725	 17382	 1344	

	

Outer	membrane	proteïne	ImpK/VasF,	

OmpA/MotB	domain	
	16	 17379	 16645	 735	

	
ClpB	proteïne	 	16	 16629	 14014	 2616	

	
Type	VI	secretion	proteïne	VasI	 	16	 13959	 13330	 630	

	
Ongekarakteriseerd	proteïne	ImpA	 	16	 13317	 11911	 1407	

	
IcmF-gerelateerd	proteïne	 	16	 11894	 8382	 3513	

	
VgrG	proteïne	 	16	 3318	 5693	 2376	

Type	IV	pilus	
	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

	
Type	IV	pilin	PilA	 	18	 6951	 7382	 432	

	
Type	IV	fimbrial	assembly,	ATPase	PilB	 	18	 7422	 8531	 1110	

	
Type	IV	fimbrial	assembly	proteïne	PilC	 	18	 8528	 9703	 1176	

3.4.23.43
a	

Leader	peptidase	(Prepilin	peptidase)	 	18	 9703	 10452	 750	

2.1.1.-
a	

N-methyltransferase	 	18	 9703	 10452	 750	

	
Twitching	motility	proteïne	PilT	 	13	 23677	 22736	 942	

4.2.3.4	 3-dehydroquinaat	synthase	 	3	 96768	 95689	 1080	

	
Type	IV	pilus	biogenesis	proteïne	PilQ	 	4	 85586	 84261	 1326	

2.4.1.129;	3.4.-.-	
Multimodular	transpeptidase-

transglycosylase	
	21	 16378	 18717	 2340	

Groen	=	reactieweg	compleet	

Geel	=	reactieweg	incompleet	
a
Zelfde	proteïne,	twee	verschillende	functies	
b
Bifunctioneel	proteïne.	Beide	domeinen	hebben	chorismaat	dismutase	I	activiteit.	Domein	1	heeft	

prefenaat	dehydratase	activiteit.	Domein	2	heeft	Cyclohexadienyl	dehydrogenase	activiteit	(actief	in	

tyrosyne	biosynthese).
	

c
Zelfde	proteïne,	drie	verschillende	functies
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Tabel	 3.	 Genoominformatie	 Snodgrasselle	 alvi	 (stam	 R-53583).	 In	 deze	 tabel	 worden	 alle	
teruggevonden	genen	uit	de	metabolische	reactiewegen	van	 interesse	weergegeven.	Per	gen	wordt	

naam,	scaffold,	start-	en	stopcodon	en	 lengte	vermeld.	Per	enzym	wordt	ook	de	code	waarmee	het	

enzym	terug	te	vinden	is	in	de	KEGG-databank	vermeld.	

Aminozuren	

Tryptofaan	

biosynthese:	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

2.5.1.54	

2-keto-3-deoxy-D-arabino-heptulosonaat-7-

fosfaat	(DAHP)	synthase	I	alfa	
	3	 95393	 94308	 1086	

4.2.3.4	 3-dehydroquinaat	synthase	 	3	 96768	 95689	 1080	

4.2.1.10	 3-dehydroquinaat	dehydratase	I	 	11	 20833	 24833	 4001	

1.1.1.25	 Shikimaat	5-Dehydrogenase	I	alfa	 	3	 124950	 125753	 804	

2.7.1.71	 Shikimaat	Kinase	I	 	3	 105842	 105300	 543	

2.5.1.19	 5-Enolpyruvylshikimaat-3-fosfaat	synthase	 	1	 325845	 327179	 1335	

4.2.3.5	 Chorismaat	Synthase	 	1	 9227	 8112	 1116	

4.1.3.27	 Anthralinaat	synthase,	aminase	component	 	4	 68638	 70113	 1476	

4.1.3.27	
Anthralinaat	synthase,	amidotransferase	

component	
	1	 179293	 179886	 594	

2.4.2.18	 Anthralinaat	fosforibosyltransferase	 	1	 179916	 180977	 1062	

5.3.1.24	 Fosforibosylanthranilaat	isomerase	 	9	 22396	 23001	 606	

4.1.1.48	 Indole-3-glycerol	fosfaat	synthase	 	1	 256807	 257595	 789	

4.2.1.20	 Tryptofan	synthase	alfa	keten	 	9	 30508	 31293	 786	

4.2.1.20	 Tryptofan	synthase	beta	keten	 	9	 26147	 27382	 1236	

Fenylalanine	

biosynthese:	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

2.5.1.54	

2-keto-3-deoxy-D-arabino-heptulosonaat-7-

fosfaat	(DAHP)	synthase	I	alfa	
	3	 95393	 94308	 1086	

4.2.3.4	 3-dehydroquinaat	synthase	 	3	 96768	 95689	 1080	

4.2.1.10	 3-dehydroquinaat	dehydratase	I	 	1120833	 20833	 24833	 4001	

1.1.1.25	 Shikimaat	5-Dehydrogenase	I	alfa	 	3	 124950	 125753	 804	

2.7.1.71	 Shikimaat	Kinase	I	 	3	 105842	 105300	 543	

2.5.1.19	 5-Enolpyruvylshikimaat-3-fosfaat	synthase	 	1	 325845	 327179	 1335	

4.2.3.5	 Chorismaat	Synthase	 	1	 9227	 8112	 1116	

5.4.99.5
a	

Chorismaat	Mutase	I	 	1	 43907	 45013	 1107	

4.2.1.51
a	

Prefenaat	dehydratase	 	1	 43907	 45013	 1107	

2.6.1.57	
Periplasmic	aromatic	aminozuur	

aminotransferase	beta	precursor	
	6	 127775	 128986	 1212	

2.6.1.57	
Biosynthetisch	Aromatic	aminozuur	

aminotransferase	alfa	
	3	 103334	 102141	 1194	

2.6.1.9	 Histidinol-fosfaat	aminotransferase	 	14	 218351	 219376	 1026	
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Vitamines	

Biotin	biosynthese	
	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

2.6.1.62	
Adenosylmethionine-8-amino-7-

oxononanoate	aminotransferase	
	17	 25347	 23812	 1536	

2.8.1.6	 Biotin	Synthase	 	1	 140597	 139572	 1026	

Folaat	biosynthese	
	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

3.5.4.16	 GTP	cyclohydrolase	I	 	11	 26525	 27298	 774	

3.1.3.1	 Alkaline	fosfatase	 	14	 60	 359	 300	

4.1.2.25	 Dihidropteridine	aldolase	 	5	 77306	 76953	 354	

2.7.6.3	

2-amino-4-hydroxy-6-

hydroxymethyldihydropteridine	

pyrofosfokinase	

	2	 59002	 58496	 507	

2.5.1.15	 Dihydropteroate	synthase	 	5	 81266	 80391	 876	

6.3.2.12
b	

Dihydrofolaat	synthase	 	5	 8342	 7038	 1305	

6.3.2.17
b	

Folylpolyglutamaat	synthase	 	5	 8342	 7038	 1305	

EC	1.5.1.3	 Dihydrofolaat	reductase	 	1	 308827	 309324	 498	

Riboflavine	

biosynthese	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

4.1.99.12	 3,4-dihydroxy-2-butanone	4-fosfaat	synthase	 	3	 53282	 52194	 1089	

2.5.1.78	
	

6,7-dimethyl-8-ribityllumazine	synthase	
	3	 51031	 50561	 471	

2.5.1.9	 Riboflavin	synthase	eubacterial/eukaryotic	 	3	 119371	 118745	 627	

Siroheem	

biosynthese	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

6.1.1.17	 Glutamyl-tRNA	synthetase	trnaglu	 	2	 68893	 67496	 1398	

1.2.1.70	 Glutamyl-tRNA	reductase	 	1	 88921	 87659	 1263	

5.4.3.8	
Glutamaat-1-semialdehyde	aminotransferase	

GAST	
	1	 61351	 60062	 1290	

4.2.1.24	 Porfobilinogen	synthase	PBS	 	3	 156340	 155339	 1002	

2.5.1.61	 Porfobilinogen	deaminase	PBD	 	3	 58541	 59473	 933	

4.2.1.75	 Uroporfyrinogen-III	synthase	UroS	 	3	 59470	 60201	 732	

2.1.1.107
c	

Siroheem	synthase	/	Precorrin-2	oxidase	(EC	

1.3.1.76)	/	Sirohydrochlorin	ferrochelatase	

(EC	4.99.1.4)	/	Uroporfyrinogen-III	

methyltransferase	(EC	2.1.1.107)	UroM	

	4	 48701	 47292	 1410	

1.3.1.76
c	

Siroheem	synthase	/	Precorrin-2	oxidase	(EC	

1.3.1.76)	/	Sirohydrochlorin	ferrochelatase	

(EC	4.99.1.4)	/	Uroporfyrinogen-III	

methyltransferase	(EC	2.1.1.107)	PR2O	

	4	 48701	 47292	 1410	

4.99.1.4
c	

Siroheem	synthase	/	Precorrin-2	oxidase	(EC	 	4	 48701	 47292	 1410	
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1.3.1.76)	/	Sirohydrochlorin	ferrochelatase	

(EC	4.99.1.4)	/	Uroporfyrinogen-III	

methyltransferase	(EC	2.1.1.107)	SirFC	

Heem	biosynthese	
	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

6.1.1.17	 Glutamyl-tRNA	synthetase	trnaglu	 	2	 68893	 67496	 1398	

1.2.1.70	 Glutamyl-tRNA	reductase	 	1	 88921	 87659	 1263	

5.4.3.8	
Glutamaat-1-semialdehyde	aminotransferase	

GAST	
	1	 61351	 60062	 1290	

4.2.1.24	 Porfobilinogen	synthase	PBS	 	3	 156340	 155339	 1002	

2.5.1.61	 Porfobilinogen	deaminase	PBD	 	3	 58541	 59473	 933	

4.2.1.75	 Uroporfyrinogen-III	synthase	UroS	 	3	 59470	 60201	 732	

4.1.1.37	 Uroporfyrinogen	III	decarboxylase	UroD	 	3	 62910	 63974	 1065	

1.3.99.22	
Coproporfyrinogen	III	oxidase,	oxygen-

independent	CPOan	
	5	 73843	 75228	 1386	

1.3.3.4	
Protoporfyrinogen	IX	oxidase,	oxygen-

independent,	HemG	(EC	1.3.-.-)	PPO	
	1	 439481	 440011	 531	

4.99.1.1	 Ferrochelatase,	protoHeem	ferro-lyase	FC	 	13	 35938	 36945	 1008	

Pantothenaat	
biosynthese	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

2.2.1.6	 Acetolactaat	synthase	grote	subeenheid	 	1	 290163	 291935	 1773	

2.2.1.6	 Acetolactaat	synthase	kleine	subeenheid	 	1	 291932	 292423	 492	

1.1.1.86	 Ketol-acid	reductoisomerase	 	1	 292508	 293524	 1017	

4.2.1.9	 Dihydroxy-acid	dehydratase	 	3	 46632	 44764	 1869	

2.1.2.11	

3-methyl-2-oxobutanoate	

hydroxymethyltransferase	 	2	 57263	 56472	 792	

1.1.1.169	 Ketopantoate	reductase	PanG	 	15	 38844	 39698	 855	

6.3.2.1	 Pantoate--beta-alanine	ligase	 	3	 250200	 251039	 840	

Bacteriocines	

Colicine	V	en	

Bacteriocine	

productie	cluster	
	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

4.2.1.70	 tRNA	pseudouridine	synthase	A	 	9	 21479	 22330	 852	

	
DedA	 	1	 107872	 107222	 651	

6.4.1.2	
Acetyl-coenzyme	A	carboxyl	transferase	beta	

keten	
	9	 31362	 32234	 873	

6.3.2.12
b	

Dihydrofolaat	synthase	 	5	 8342	 7038	 1305	

6.3.2.17
b	

Folylpolyglutamaat	synthase	 	5	 8342	 7038	 1305	

	
Colicin	V	Productie	proteïne	 	5	 5747	 5250	 498	

2.4.2.14	 Amidofosforibosyltransferase	 	5	 5167	 3632	 1536	
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Secretie	

Type	VI	secretie	

systeem	
	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

	
Ongekarakteriseerd	proteïne	ImpB	 	13	 39914	 40417	 504	

	
Ongekarakteriseerd	proteïne	ImpC	 	13	 40439	 41971	 1533	

	

Ongekarakteriseerd	proteïne	similar	to	

VCA0109	
	14	 27468	 27061	 408	

	
Proteïne	ImpG/VasA	 	14	 31036	 29279	 1758	

	
Ongekarakteriseerd	proteïne	ImpH/VasB	 	14	 29279	 28317	 963	

	
Ongekarakteriseerd	proteïne	ImpJ/VasE	 	13	 42330	 43673	 1344	

	
ClpB	proteïne	 	13	 46504	 49203	 2700	

	
Ongekarakteriseerd	proteïne	ImpA	 	14	 32626	 31046	 1581	

	
VgrG	proteïne	 	14	 40842	 38413	 2430	

Type	IV	Pillus	
	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

	
Type	IV	pilin	PilA	 	10	 54943	 55428	 486	

	
Type	IV	fimbrial	assembly,	ATPase	PilB	 	7	 101134	 99455	 1680	

	
Type	IV	fimbrial	assembly	proteïne	PilC	 	7	 99406	 98174	 1233	

3.4.23.43
b	

Leader	peptidase	(Prepilin	peptidase)	 	7	 98167	 97316	 852	

2.1.1.-
b	

N-methyltransferase	 	7	 98167	 97316	 852	

	
Twitching	motility	proteïne	PilT	 	7	 118835	 119878	 1044	

4.2.3.4	 3-dehydroquinaat	synthase	 	3	 105293	 104211	 1083	

	
Type	IV	pilus	biogenesis	proteïne	PilQ	 	3	 108772	 106592	 2181	

	
Type	IV	pilus	biogenesis	proteïne	PilM	 	3	 111822	 110734	 1089	

	
Type	IV	pilus	biogenesis	proteïne	PilN	 	3	 110732	 110064	 669	

	
Type	IV	pilus	biogenesis	proteïne	PilO	 	3	 110049	 109399	 651	

	
Type	IV	pilus	biogenesis	proteïne	PilP	 	3	 109345	 108809	 537	

2.4.1.129	
Multimodular	transpeptidase-

transglycosylase	
	3	 111962	 114322	 2361	

	
Type	IV	pilus	biogenesis	proteïne	PilE	 	1	 250393	 250782	 390	

	
Type	IV	fimbrial	biogenesis	proteïne	PilY1	 	7	 21953	 25069	 3117	

	
Type	IV	fimbrial	biogenesis	proteïne	PilX	 	1	 189889	 189293	 597	

	
Type	IV	fimbrial	biogenesis	proteïne	PilW	 	1	 190814	 189924	 891	

	
Type	IV	fimbrial	biogenesis	proteïne	FimT	 	1	 192000	 191320	 681	

Afbraak	insecticiden	
Afbraak	chloraal	

hydraat	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

1.1.1.1	 Alcohol	dehydrogenase	 	2	 119303	 120316	 1014	
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Afbraak	

xenobiotica	
	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

2.5.1.18	 Glutathion	S-transferase	 	1	 354402	 353716	 687	

Groen	=	reactieweg	compleet	

Geel	=	reactieweg	incompleet	
a
Bifunctioneel	proteïne:	beide	domeinen	hebben	Chorismaat	mutase	I	activiteit.	Domein	1	heeft	

prefenaat	dehydratase	activiteit.	Domein	2	heeft	Cyclohexadienyl	dehydrogenase	activiteit	(actief	in	

tyrosyne-biosynthese)	
b
Zelfde	proteïne,	twee	verschillende	functies

	

c
Zelfde	proteïne,	drie	verschillende	functies
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Tabel	 4.	 Genoominformatie	 Lactobacillus	 bombicola	 (stam	 R-53102).	 In	 deze	 tabel	 worden	 alle	
teruggevonden	 genen	uit	 de	metabolische	 reactiewegen	 van	 interesse	weergegeven.	 Per	 gen	wordt	

naam,,	 ,	 start-	en	stopcodon	en	 lengte	vermeld.	Per	enzym	wordt	ook	de	code	waarmee	het	enzym	

terug	te	vinden	is	in	de	KEGG-databank	vermeld.	

Vitamines	

Thiamine	

biosynthese	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

2.7.1.50	 Hydroxyethyl	thiazole	kinase	 	20	 14510	 13722	 789	

2.5.1.3	 Thiamin-fosfaat	pyrofosforylase	 	13	 35120	 35746	 627	

2.7.4.16	 Thiamine-monofosfaat	kinase	
	 	 	 	

Bacteriocines	

Lantipeptide	

Biosynthese	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

	
Lanthionine	biosynthesis	proteïne	LanL	 	1	 195669	 193072	 2598	

	

Lipid	A	export	ATP-binding/permease	

proteïne	MsbA	
	1	 197417	 195693	 1725	

2.6.1.1	 Aspartaat	aminotransferase	 	1	 200140	 201327	 1188	

	
Thiol	peroxidase,	Tpx-type	 	1	 201412	 201906	 495	

Biosynthese	van	

andere	bacteriocines	
	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

	

Hypothetisch	proteïne	(InterProScan:	

Bacteriocine,	Klasse	IIb,	Lactacine	

gerelateerd)	

	1	 233178	 233348	 171	

	

Hypothetisch	proteïne	(InterProScan:	

Bacteriocine,	Klasse	IIb,	Lactacine	

gerelateerd)	

	1	 233871	 234089	 219	

	

Hypothetisch	proteïne	(InterProScan:	

Proteïne	of	unknown	function	DUF2184)	
	11	 20828	 21706	 879	

Zuren	

Lactaat	productie	

	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

2.7.1.40	 Pyruvate	Kinase	 	1	 88320	 90089	 1770	

1.1.1.28	 D-lactaat	dehydrogenase	 	6	 88262	 89263	 1002	

1.1.1.27	 L-lactaat	dehydrogenase	 	1	 220123	 219194	 930	
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Afbraak	insecticiden	

Afbraak	chloraal	

hydraat	 	 	 	 	 	

Enzym	 naam	 scaffold	 start	 stop	 lengte	(bp)	

1.1.1.1	 Alcohol	dehydrogenase	 	2	 316707	 317750	 1044	

Groen	=	reactieweg	compleet	

Geel	=	reactieweg	incompleet	
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3.2 Ontwikkelen	van	een	in	vitro	Crithidia	bombi	inhibitietest		
	

3.2.1 Cultiveren	en	bewaren	van	C.	bombi	
	

Na	 drie	 tot	 vier	 dagen	 was	 C.	 bombi	 telkens	 goed	 gegroeid	 in	 vloeibaar	 FP/FB	
medium	 (Tabel	 9)	 geoptimaliseerd	 door	 Salathé	 et	 al.	 (2012).	 Telkens	 werd	 een	
duidelijke	 troebeling	 waargenomen	 en	 wees	 microscopie	 op	 een	 zuivere	 cultuur.	

Ook	was	 telkens	 een	 pellet	 zichtbaar	 door	 neerslag	 van	C.	 bombi.	 Na	 bewaring	 in	
50%	glycerol	bij	-80	°C	konden	de	stammen	vlot	opnieuw	gecultiveerd	worden.		

	

3.2.2 Nagaan	van	C.	bombi	groei	op	vast	medium	
	

Om	een	‘well	diffusion’	test	en	een	‘overlay’	test	op	vast	medium	mogelijk	te	maken,	

moet	worden	onderzocht	of	C.	bombi	kan	groeien	op	vaste	media.		

Groei	van	C.	bombi	op	1,8%	FP/FB	agar,	AC	agar	met	2	mg/ml	hemine	en	BHI	agar	

met	2	mg/ml	hemine	was	niet	mogelijk.	Wanneer	getracht	werd	C.	bombi	te	groeien	
op	FP/FB	medium	met	1,8%	gellan	gum	in	plaats	van	agar	werd	eveneens	geen	groei	

waargenomen.	Ook	 groei	 op	 0,5%	 FP/FB	 agar	was	 niet	mogelijk	 doordat	 de	 gel	 te	

slap	 en	 vochtig	 was.	 Wel	 werden	 positieve	 resultaten	 verkregen	 bij	 groei	 op	 1%	

FP/FB	 agar	 waarbij	 na	 tien	 dagen	 duidelijke	 groei	 werd	 waargenomen.	 Via	

microsopie	werd	geverifieerd	dat	dit	C.	bombi	was	en	geen	microbiële	contaminatie.	

Ook	was	groei	mogelijk	in	gesmolten	0,4%	FP/FB	agar,	nodig	voor	de	‘overlay’	test.		

	

3.2.3 Celtelling	en	verdunning	van	C.	bombi	
	

Alvorens	OD-metingen	uit	 te	 voeren	werden	 C.	 bombi	 culturen	 geteld	met	 behulp	

van	 een	 Bürker	 haemocytometer	 van	 het	merk	Neubauer.	 Aangezien	 de	C.	 bombi	
cellen	 zeer	 beweeglijk	 waren	 moesten	 de	 culturen	 verdund	 worden	 met	 2%	

formaldehyde.	 Verdunning	 was	 essentieel	 om	 het	 aantal	 cellen	 tot	 een	 telbare	

hoeveelheid	 te	 reduceren.	De	 ideale	hoeveelheid	cellen	per	vierkant	 (Figuur	 7)	 lag	
tussen	50	en	100.	

	

3.2.4 Nagaan	van	groei	C.	bombi	en	microbiële	stammen	in	vloeibaar	medium		
	

Vooraleer	 inhibitietesten	 in	 vloeibaar	 medium	 kunnen	 uitgevoerd	 worden,	 moet	

nagegaan	 worden	 of	 de	 C.	 bombi	 stammen	 kunnen	 groeien	 in	 diverse	 vloeibare	

media	waarin	de	microbiële	stammen	groeien.	Hiervoor	werden	verschillende	OD600	

metingen	 in	 96	well	 platen	 uitgevoerd.	 Resultaten	 van	 deze	OD-metingen	worden	

weergegeven	in	Tabel	5.	Door	het	neerslaan	van	de	C.	bombi	cellen	was	het	oplossen	
van	de	gevormde	pellets	door	op	en	neer	te	pipetteren	essentieel	voor	elke	meting.	

Bij	 alle	 stammen	 werd	 significante	 groei	 in	 zuiver	 FP/FB	 medium	 waargenomen.	

Meestal	werd	de	beste	groei	waargenomen	bij	 cultivatie	 in	een	combinatie	 tussen	

AC	 en	 (2x)	 FP/FB	 medium.	 Bij	 toevoeging	 van	 MRS	 en	 MTPY	 werd	 geen	 groei	
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gedetecteerd.	 Wanneer	 een	 combinatie	 van	 M144	 en	 FP/FB	 werd	 gebruikt	 werd	

enkel	bij	stam	08.037	groei	gedetecteerd.		

De	 aanwezigheid	 van	 FP/FB	was	 nodig	 voor	 optimale	 groei.	 Cultivatie	 in	 puur	 AC,	

MRS,	MTPY	of	M144	was	niet	mogelijk.		

Bij	alle	stammen	werd	ook	groei	waargenomen	bij	cultivatie	in	FP/FB	bij	28	°C	in	een	

aerobe,	microaerobe	of	anaerobe	atmosfeer.	Groei	bij	deze	atmosferische	condities	

was	echter	lager	dan	groei	in	FP/FB	bij	6%	CO2.		

	

Bacteriële	groei	in	vloeibaar	FP/FB	medium	was	voor	alle	stammen	mogelijk	behalve	

voor	 Bifidobacterium	 bombi	 R-54661,	 Bombiscardovia	 coagulans	 R-53128	 en	
Lactobacillus	bombicola	R-53102.	
Bifidobacterium	bombi	groei	was	wel	mogelijk	in	een	gelijke	verhouding	AC	en	FP/FB	

medium	en	 in	een	gelijke	verhouding	2x	AC	en	2x	FP/FB	medium.	Bij	cultivatie	van		

Bombiscardovia	coagulans	en	Lactobacillus	bombicola	in	2x	AC:2x	FP/FB	werd	na	vijf	
dagen	zwakke	groei	waargenomen.				
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Tabel	 5.	 Resultaten	 OD-metingen	 C.	 bombi	 op	 vloeibare	 media.	 Per	 stam	wordt	 weergegeven	 in	

welke	 media	 werd	 gecultiveerd,	 de	 verhouding	 tussen	 de	 gebruikte	 media,	 de	 netto	 stijging	 in	

absorbantie	en	de	tijd	 tussen	eerste	en	 laatste	meting.	Significante	groei	werd	gedefinieerd	als	een	

stijging	in	absorbantie	>	1.	

Stam	 Atmosfeer	 Media	 	 Stijging	in	absorbantie	 Tijd	(dagen)	
08.037	 6%	CO2	 FP/FB	 	 0,638	 16	

	 Aeroob	 FP/FB	 	 0,221	

	

5	

	 Microaeroob	 FP/FB	 	 0,387	

	

5	

	 Anaeroob	 FP/FB	 	 0,342	

	

5	

	 6%	CO2	 AC	:	FP/FB	(1:9)	 	 0,703	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	FP/FB	(1:4)	 	 0,782	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	FP/FB	(3:7)	 	 0,932	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	FP/FB	(2:3)	 	 0,992	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	FP/FB	(1:2)	 	 1,298	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	2x	FP/FB		(1:9)	 	 1,204	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	2x	FP/FB		(1:4)	 	 0,588	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	2x	FP/FB		(3:7)	 	 0,615	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	2x	FP/FB		(2:3)	 	 0,431	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	2x	FP/FB		(1:2)	 	 0,250	 16	

	 6%	CO2	 M144	:	FP/FB	(1:9)	 	 0,478	 16	

	 6%	CO2	 M144	:	FP/FB	(1:4)	 	 0,561	 16	

	 6%	CO2	 M144	:	FP/FB	(3:7)	 	 0,230	 16	

08.281	 6%	CO2	 FP/FB	 	 0,562	 16	

	 Aeroob	 FP/FB	 	 0,367	

	

5	

	 Microaeroob	 FP/FB	 	 0,391	

	

5	

	 Anaeroob	 FP/FB	 	 0,118	

	

5	

	 6%	CO2	 AC	 	 0,188	 16	

	 6%	CO2	 2x	AC	:	2x	FP/FB	(1:9)	 	 0,164	 16	

	 6%	CO2	 2x	AC	:	2x	FP/FB	(1:4)	 	 0,184	 16	

	 6%	CO2	 2x	AC	:	2x	FP/FB	(3:7)	 	 0,234	 16	

	 6%	CO2	 2x	AC	:	2x	FP/FB	(2:3)	 	 0,363	 16	

	 6%	CO2	 2x	AC	:	2x	FP/FB	(1:2)	 	 0,443	 16	

08.132	 6%	CO2	 FP/FB	 	 0,675	 16	

	 Aeroob	 FP/FB	 	 0,232	

	

5	

	 Microaeroob	 FP/FB	 	 		0,324	

	

5	

	 Anaeroob	 FP/FB	 	 0,104	

	

5	

	 6%	CO2	 AC	:	FP/FB	(1:9)	 	 1,276	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	FP/FB	(1:4)	 	 0,154	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	FP/FB	(3:7)	 	 0,129	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	FP/FB	(2:3)	 	 0,105	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	FP/FB	(1:2)	 	 0,118	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	2x	FP/FB	(1:9)	 	 0,637	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	2x	FP/FB	(1:4)	 	 0,926	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	2x	FP/FB	(3:7)	 	 0,756	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	2x	FP/FB	(2:3)	 	 1,702	 16	

	 6%	CO2	 AC	:	2x	FP/FB	(1:2)	 	 0,339	 16	

08.169	 6%	CO2	 FP/FB	 	 1,607	 16	

	 Aeroob	 FP/FB	 	 0,499	

	

5	

	 Microaeroob	 FP/FB	 0,357	

	

5	

	 Anaeroob	 FP/FB	 0,204	

	

5	

	 6%	CO2	 AC	+	FP/FB	(1:9)	 1,955	 16	

	 6%	CO2	 AC	+	FP/FB	(1:4)	 0,302	 16	

	 6%	CO2	 AC	+	FP/FB	(3:7)	 0,246	 16	
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	 6%	CO2	 AC	+	2x	FP/FB	(1:4)		 0,555	 16	

	 6%	CO2	 AC	+	2x	FP/FB	(3:7)	 0,097	 16	

	 	 AC	+	2x	FP/FB	(2:3)	 1,215	 16	

08.246	 6%	CO2	 FP/FB	 0,562	 16	

	 Aeroob	 FP/FB	 0,420	

	

5	

	 Microaeroob	 FP/FB	 0,494	

	

5	

	 Anaeroob	 FP/FB	 0,362	

	

5	

	 6%	CO2	 AC	+	FP/FB	(1:9)	 1,299	 16	

	 6%	CO2	 AC	+	FP/FB	(1:4)	 0,703	 16	

	 6%	CO2	 AC	+	FP/FB	(3:7)	 0,313	 16	

3.2.5 ‘Well	diffusion’	test	op	vast	medium	
	

Om	na	te	gaan	of	de	microbiële	teststammen	C.	bombi	inhiberen	wanneer	ze	samen	

gegroeid	worden	op	vast	medium	werd	een	‘well	diffusion’	test	uitgevoerd.	Hiervoor	

werd	 C.	 bombi	massief	 overgeënt	 op	 vast	 FP/FB	 medium	 met	 1%	 agar.	 Met	 de	

achterzijde	 van	 een	 steriele	 LTS	 20	 µl	 tip	 werden	 holtes	 gemaakt	 in	 het	 vaste	

medium	waar	FP/FB	medium	als	negatieve	controle	en	100	ppm	cycloheximide	(een	

inhibitor	van	eukaryote	proteïnesynthese)	in	vloeibaar	FP/FB	als	positieve	controle	in	

werd	 gepipetteerd.	 Trage	 groei	 van	 individuele	 kolonies	 werd	 waargenomen	

wanneer	 de	 negatieve	 controle	 werd	 toegevoegd.	 Wanneer	 cycloheximide	 werd	

toegevoegd,	 werd	 geen	 groei	 waargenomen.	 Aangezien	 enkel	 zeer	 trage	 groei	

waargenomen	 werd,	 en	 massieve	 groei	 nodig	 voor	 het	 verderzetten	 van	 de	 test	

onmogelijk	was,	werd	besloten	de	test	niet	verder	te	zetten.	

	

3.2.6 ‘Overlay’	test	op	vast	medium		
	

Ook	de	‘overlay’	test	moet	nagaan	of	de	microbiële	teststammen	C.	bombi	inhiberen	
op	vast	medium.	Hiervoor	werd	C.	bombi	cultuur	gegroeid	in	0,4%	overlay	agar.	Dit	
werd	 vervolgens	 op	 platen	 met	 vast	 FP/FB	 medium	 gegoten.	 Ook	 hier	 was	 enkel	

trage	groei	van	individuele	kolonies	mogelijk	en	werd	besloten	de	test	niet	verder	te	

zetten.	

	

3.2.7 Transwell	inhibitie	test	in	vloeibaar	medium	
	

Om	 na	 te	 gaan	 of	 de	 microbiële	 teststammen	 inhibitorische	 componenten	

produceren	wanneer	ze	samen	met	C.	bombi	in	vloeibaar	medium	worden	gegroeid	

werd	een	transwell	 inhibitie	test	uitgevoerd.	Beide	organismen	worden	gescheiden	

door	 een	 filter.	 In	 tegenstelling	 tot	 de	 organismen	 kunnen	 inhibitorische	

componenten	hier	wel	door	migreren.	

		

Resultaten	van	de	transwell	test	worden	weergegeven	in	Tabel	6.		
De	negatieve	controle	bevat	C.	bombi	in	FP/FB	in	het	onderste	compartiment	van	de	

transwell	 insert	 en	 zuiver	 FP/FB	 in	 het	 bovenste	 compartiment.	 De	 negatieve	

controle	 vertoonde	 een	 significante	 groei	 corresponderend	 met	 een	 gemiddelde	
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stijging	 in	absorbantie	van	0,476.	Ook	door	middel	van	microscopie	werd	zuiver	en	

beweeglijk	C.	bombi	waargenomen.	

	

De	positieve	controle	bevat	C.	bombi	in	FP/FB	in	het	onderste	compartiment	en	100	

mg/L	cycloheximide	in	FP/FB	in	het	bovenste	compartiment.	Bij	deze	opstelling	werd	

geen	groei	waargenomen.		

	

In	 het	 derde	 welletje	 werd	 C.	 bombi	 in	 FP/FB	 in	 het	 onderste	 compartiment	

toegevoegd,	en	Snodgrassella	alvi	R-53583	in	vloeibaar	AC	medium	in	het	bovenste	

compartiment.	 Hier	 werd	 significante	 groei	 waargenomen,	 corresponderend	 met	

een	 stijging	 in	 OD	 van	 0,286.	Microscopie	 toonde	 echter	 aan	 dat	 in	 het	 onderste	

compartiment	naast	C.	bombi	ook	S.	alvi	aanwezig	was.	
	

Tabel	6.	Resultaten	OD-meting	 transwell	 test.	De	resultaten	van	de	verschillende	metingen	van	de	

transwell	test	worden	weergegeven.	Wells	waar	significante	groei	wordt	waargenomen	worden	groen	

gekleurd.	Wells	waar	geen	groei	wordt	waargenomen	worden	rood	gekleurd.	Significante	groei	wordt	

gedefinieerd	als	een	stijging	in	absorbantie	>	0,1	ten	opzichte	van	de	eerste	meting.		
	 Negatieve	controle	 Positieve	controle	 Snodgrasella	alvi	
Meting	1	 0,114777	 0,131514	 0,129748	

Meting	2	(na	5	dagen)	 0,142043	 0,069797	 0,196707	

Meting	3	(na	10	dagen)	 0,59033	 0,084615	 0,416113	

	

	 	 		

Op	basis	van	deze	resultaten	werd	besloten	de	test	te	herhalen	gebruik	makend	van	

Vivaspin	 500	 kolommen	 Corning	 Spin-X
®
	 centrifuge	 tube	 filters.	 Deze	 hebben	 een	

poriegrootte	 van	 respectievelijk	 5000	 dalton	 en	 0,22	 µm	 en	 bieden	 zo	 een	 meer	

stringente	barrière	tussen	C.	bombi	en	de	bacteriële	stammen.	 	Ditmaal	werd	geen	

bacteriële	 groei	 waargenomen	 in	 het	 onderste	 compartiment.	 Bij	 de	 negatieve	

controle	werd	duidelijke	C.	bombi-groei	waargenomen.	Bij	de	positieve	controle	was,	

zoals	verwacht,	geen	groei	aanwezig.	Er	werd	echter	geen	verschil	in	C.	bombi-groei	
waargenomen	 tussen	 de	 opstelling	 met	 bacteriële	 stammen	 in	 het	 bovenste	

compartiment	en	de	negatieve	controle	na	OD-meting.	

	

3.2.8 Supernatans	inhibitie	test	in	vloeibaar	medium	
	

Om	na	te	gaan	of	het	celvrije	supernatans	afkomstig	van	de	bacteriële	teststammen	

C.	bombi	 kan	 inhiberen	werd	een	supernatans	 inhibitie	 test	uitgevoerd.	Microbieel	

supernatans,	 afkomstig	 van	 de	 zuivere	 bacteriële	 culturen	 of	 coculturen	 met	 C.	
bombi	 werd	 gefilterd	 en	 toegevoegd	 aan	 C.	 bombi-stammen	 08.169	 en	 08.281.	

Wanneer	het	supernatans	van	de	Weisella	bombi	R-53094	coculturen	met	C.	bombi	
08.169	 en	 08.281	 werd	 gebruikt,	 werd	 geen	 groei	 en	 dus	 een	 duidelijke	 inhibitie	

waargenomen	bij	beide	C.	bombi	stammen	 (Tabel	 7).	Wanneer	dit	 voor	de	andere	

bacteriële	stammen	werd	uitgevoerd,	werd	echter	geen	inhibitie	waargenomen.	Ook	

wanneer	de	bacteriële	stammen	in	afwezigheid	van	C.	bombi	werden	gegroeid,	werd	
geen	inhibitie	waargenomen.	
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Tabel	 7.	 Resultaten	 OD-meting	 supernatans	 test.	 De	 resultaten	 van	 de	 OD-metingen	 van	 de	

supernatans	test	worden	weergegeven.	Het	supernatans	is	afkomstig	van	bacteriële	stammen	gegroeid	

in	aanwezigheid	van	C.	bombi	stam	08.169	of	08.281.	100	of	50	µl	bacterieel	supernatans	werd	aan	20	µl	

C.	 bombi	 celsuspensie	 toegevoegd.	 Twee	 metingen	 werden	 uitgevoerd,	 op	 dag	 een	 en	 na	 zes	 dagen	

groei.	

	
	 C.	bombi	stam	08.169	 C.	bombi	stam	08.281	

Bacteriële	stam	 R-nummer	 Hoeveelheid	 Stijging	in	
absorbantie	 Hoeveelheid	 Stijging	in	

absorbantie	
Blanco	 	

	

0,362	

	

0,419	

Snodgrassella	alvi		 R-53583	 100	µL	 0,553	 100	µL	 0,870	

	
	 50	µl	 0,513	 50	µl	 0,861	

Enterococcus	faecalis	 R-55230	 100	µL	 0,187	 100	µL	 0,167	

	
	 50	µl	 0,239	 50	µl	 0,288	

Bacillus	smithii	 R-53671	 100	µL	 0,265	 100	µL	 0,375	

	
	 50	µl	 0,451	 50	µl	 0,376	

Lysinibacillus	fusiformis	 R-53532	 100	µL	 0,347	 100	µL	 0,166	

	
	 50	µl	 0,527	 50	µl	 0,259	

Weissella	viridescens	 R-53536	 100	µL	 0,044	 100	µL	 0,211	

	
	 50	µl	 0,253	 50	µl	 0,367	

Fructobacillus	fructosus	 R-53501	 100	µL	 0,384	 100	µL	 0,138	

	
	 50	µl	 0,389	 50	µl	 0,291	

Candida	bombi	 R-53526	 100	µL	 0,195	 100	µL	 0,287	

	
	 50	µl	 0,354	 50	µl	 0,370	

Weissella	bombi	 R-53094	 100	µL	 -0,044	 100	µL	 0,005	

	
	 50	µl	 0,278	 50	µl	 0,194	

Convivina	intestini		 R-53105	 100	µL	 0,170	 100	µL	 0,201	

	
	 50	µl	 0,447	 50	µl	 0,331	

Gilliamella	apicola	 R-53099	 100	µL	 0,390	 100	µL	 0,344	

	
	 50	µl	 0,326	 50	µl	 0,241	

Lactobacillus	kunkei	 R-53685	 100	µL	 0,214	 100	µL	 0,210	

	
	 50	µl	 0,384	 50	µl	 0,290	

Leuconstoc	
pseudomesenteroides	 R-53098	 100	µL	 0,284	 100	µL	 0,159	

	
	 50	µl	 0,351	 50	µl	 0,465	
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4 Discussie	
	

De	 hommelgemeenschap	 wordt	 geteisterd	 door	 sterke	 populatieverliezen	

veroorzaakt	 door	 habitatfragmentatie,	 klimaatverandering,	 pesticidegebruik	 en	

infectieziekten.	 Deze	 verliezen	 kunnen	 tegengegaan	worden	 door	 bevordering	 van	

de	 intestinale	 microbiële	 gemeenschap,	 die	 mogelijk	 bijdraagt	 tot	 de	

hommelgezondheid	 via	 productie	 van	 nutriënten,	 vertering	 van	 suikers	 en	

insecticiden	 en	 inhibitie	 van	 pathogenen.	 Een	 van	 deze	 pathogenen	 is	 Crithidia	
bombi,	 een	 intestinale	 parasiet	 behorend	 tot	 de	 Trypanosomatidae.	 Deze	 parasiet	

veroorzaakt	 geen	 directe	 verhoogde	 mortaliteit	 maar	 zorgt	 voor	 verlaagde	

foerageerefficiëntie	en	verlaagde	fitheid	van	de	kolonie.	

	

In	 deze	 thesis	 werden	 de	 genomen	 van	 3	 bacteriële	 stammen	 behorend	 tot	 de	

species	 Gilliamella	 apicola,	 Snodgrassella	 alvi	 en	 Lactobacillus	 bombicola	
geanalyseerd	met	betrekking	tot	productie	van	aminozuren,	vitamines	en	secundaire	

metabolieten	 en	 vertering	 van	 insecticiden	 en	 suikers	 zoals	 pectine	 en	 cellulose.	

Anderzijds	 werd	 nagegaan	 of	 verschillende	 bacteriële	 stammen	 afkomstig	 uit	 de	

hommeldarm	een	rol	spelen	bij	inhibitie	van	C.	bombi.		
	

Tijdens	het	eerste	deel	van	dit	onderzoek	werd	een	extensieve	genoomanalyse	met	

behulp	 van	 de	 RAST	 server	 uitgevoerd.	 Meestal	 kwam	 de	 genoominformatie	

verkregen	via	zowel	het	‘KEGG	metabolic	analysis	tool’	en	‘subsystems	information’	

overeen.	Af	en	toe	werden	echter	ambiguïteiten	tussen	beide	tools	waargenomen.	

Sommige	reactiewegen	kwamen	niet	overeen	tussen	beide	tools	en	daarom	werden	

gedurende	de	genoomanalyse	telkens	beide	tools	geraadpleegd	werden.	Zo	werd	bij	

de	 fenylalanine-reactieweg	 van	 S.	 alvi	 R-53583	 het	 gen	 histidinol-fosfaat	

aminotransferase	 aangetroffen	 wanneer	 gebruik	 gemaakt	 werd	 van	 de	 ‘KEGG	

metabolic	analysis	tool’,	maar	niet	wanneer	gebruik	werd	gemaakt	van	‘subsystems	

information’.	 De	 reden	 hiervoor	 is	 dat	 de	 ‘KEGG	 metabolic	 analysis	 tool’	 gebruik	

maakt	 van	 de	 KEGG-databank,	 in	 tegenstelling	 tot	 ‘subsystems	 information’,	 die	

gebruik	 maakt	 van	 de	 interne	 subsysteem-databank.	 Ambiguïteit	 kan	 verklaard	

worden	 door	 een	 verschil	 in	 curatie	 tussen	 de	 databanken.	 Ook	 waren	 de	 EC-

nummers	 veelal	 onvolledig,	 wat	 het	 achterhalen	 van	 functionaliteit	 soms	

bemoeilijkte.	Deze	onvolledige	EC-nummers	behoren	tot	enzymen	die	chemisch	nog	

niet	helemaal	gekarakteriseerd	zijn.	Sommige	reactiewegen,	zoals	RTX-productie	en	

productie	 van	 enkele	 secundaire	 metabolieten	 waren	 niet	 te	 vinden	 op	 de	 RAST	

server.	Genen	behorend	 tot	deze	 reactiewegen	moesten	manueel	 gezocht	worden	

bij	 gerelateerde	 species	 of	 via	 andere	 tools	 zoals	 antiSMASH	 en	 gelokaliseerd	

worden	in	het	genoom	via	‘BLAST-search’	op	de	RAST-server.		

De	 RAST-server	 bleek	 een	 gebruiksvriendelijke,	 relatief	 snelle	 manier	 om	 de	

genomen	 te	 analyseren.	 Zoals	 vermeld	 heeft	 de	 server	 echter	 nog	 enkele	

tekortkomingen	 die	 analyse	 bemoeilijken,	 waarvan	 ambiguïteit	 tussen	 de	

‘subsystems	information’	en	‘KEGG	metabolic	analysis’	tools	de	grootste	is.		
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Gedurende	 de	 genoomanalyse	werden	 verschillende	 reactiewegen	 aanwezig	 in	 de	

genomen	 van	 Gilliamella	 apicola	 R-53144,	 Snodgrassella	 alvi	 R-53583	 en	

Lactobacillus	bombicola	R-53102	in	kaart	gebracht.	
	

	

Zoals	beschreven	in	Kwong	et	al.	(2014)	voor	G.	apicola	wkB1T,	wkB11	en	wkB30	en	
S.	alvi	wkB2T,	wkB12	en	wkB29		maken	zowel	G.	apicola	R-53144	als	S.	alvi	R-53583	
de	essentiële	aminozuren	fenylalanine	en	tryptofaan	aan.	Deze	aminozuren	worden	

niet	door	de	hommel	geproduceerd	waardoor	externe	opname	essentieel	is	voor	het	

overleven	van	de	hommel.	Stuifmeel	mist	echter	soms	beide	aminozuren,	waardoor	

de	hommel	aangewezen	 is	op	bacteriële	aminozuurproductie	om	deze	 in	zijn	dieet	

op	te	nemen	(Roulston	&	Cane,	2000).		

	

Ook	 vitamineproductie	 is	 belangrijk	 voor	 het	 overleven	 van	 de	 hommel.	 Zowel	G.	
apicola	als	S.	alvi	produceren	B-vitamines.	Deze	B-vitamines	treden	als	cofactor	op	in	

verschillende	 metabolische	 reactiewegen	 en	 zijn	 water	 oplosbaar.	 Ze	 worden	 in	

tegenstelling	tot	vet	oplosbare	vitamines	niet	door	insecten	aangemaakt	en	moeten	

opgenomen	worden	via	stuifmeel	dat	rijk	is	aan	wateroplosbare	vitamines	(Roulston	

&	 Cane,	 2000).	 Extra	 vitaminetoevoer	 kan	 adulte	 hommels	 echter	 gezond	 houden	

wanneer	ze	foerageren	en	zich	exclusief	met	nectar	voeden.	

In	het	genoom	van	G.	apicola	R-53144	werd	productie	van	de	vitamines	riboflavine	

(B2),	 pyrodoxaal-5-fosfaat	 (B6)	 en	 folaat	 (B9)	 teruggevonden.	 Deze	 vitamines	 zijn	

betrokken	bij	 flavoproteïne	reacties	(B2),	omzetting	van	carbohydraten	(B6)	en	‘one	

carbon’	overdrachtsreacties	(B9).		

S.	alvi	R-53583	produceert	naast	riboflavine	en	folaat	ook	pantothenaat	(B5),	een	B-
vitamine	dat	betrokken	is	bij	acyl	overdrachtsreacties.	Zoals	beschreven	door	Kwong	

et	 al.	 is	 de	 biotineproductie	 reactieweg	 incompleet	 en	 mist	 de	 bacterie	 de	

mogelijkheid	om	pyrodoxaal-5-fosfaat	aan	te	maken	uit	glyceraldehyde-3-fosfaat	en	

ribulose-5-fosfaat.	De	reactieweg	om	via	een	multistap	reactie	pyrodoxaal-5-fosfaat	

aan	te	maken	uit	D-erythrose-5-fosfaat	is	ook	onvolledig.	

Lactobacillen	 hebben	 zeer	 specifieke	 nutritionele	 vereisten	 zoals	 carbohydraten,	

aminozuren,	vitamines,	peptiden	en	nucleïnezuurderivaten	die	ze	opnemen	uit	hun	

omgeving	 (Hammes	&	Hertel,	2006).	Dit	wordt	weerspiegeld	 in	het	genoom	van	L.	
bombicola	 R-53102	 waar	 geen	 aminozuur-	 en	 vitamineproductie	 werd	

teruggevonden.	Enkel	de	reactieweg	voor	thiamine	productie	was	deels	aanwezig.	

	

De	 bacteriële	 genomen	 bevatten	 verschillende	 mechanismen	 om	 pathogenen	 te	

inhiberen	 zoals	 productie	 van	 toxines	 en	 bacteriocines,	 en	 de	 aanwezigheid	 van	

secretiesystemen.	

Zoals	beschreven	in	Kwong	et	al.	(2014)	maakt	ook	G.	apicola	R-53144	RTX	proteïnen	
aan.	Deze	toxines	worden	geproduceerd	door	gram-negatieve	bacteriën	en	oefenen	

verschillende	 functies	 zoals	porievorming,	biofilm-vorming	en	adhesie	uit	 (Satchell,	

2011).	Processen	als	biofilm-vorming	en	adhesie	op	het	epitheel	oppervlak	zijn	niet	

alleen	 essentieel	 voor	 intestinale	 kolonisatie	 van	 de	 gastheer,	 maar	 zouden	 de	

hommel	 ook	 kunnen	 beschermen	 tegen	 pathogenen	 door	 het	 vormen	 van	 een	

beschermende	 laag	 (Engel	 et	 al,	 2012).	 Dit	 kan	 mogelijk	 belangrijk	 zijn	 bij	
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bescherming	tegen	de	intestinale	parasiet	C.	bombi	aangezien	die	het	darmepitheel	

binnendringt.		

In	tegenstelling	tot	de	bevindingen	van	Kwong	et	al.	(2014)	en	Engel	et	al.	(2012)	was	

RTX-productie	 echter	 afwezig	 in	 het	 genoom	 van	 S.	 alvi	R-53583.	Mogelijk	 is	 deze	

eigenschap	stamspecifiek,	aangezien	de	genen	betrokken	bij	productie	van	het	type	

IV	secretiesysteem	wel	aanwezig	zijn	en	ook	bijdragen	tot	biofilm-vorming.		

Genen	behorend	tot	het	type	IV	secretiesysteem	werden	zowel	bij	G.	apicola	als	S.	
alvi	 teruggevonden.	 Het	 type	 IV	 secretiesysteem	 speelt	 naast	 DNA-uitwisseling	 en	

proteïnesecretie	ook	mogelijk		een	rol	bij	pathogeeninhibitie		via	de	secretie	van	RTX	

proteïnen	 (Engel	et	al,	 2012;	Kwong	et	al,	 2014).	Ook	de	genen	voor	de	productie	
van	het	 type	 IV	pilus,	nodig	voor	motiliteit	bij	 gastheerkolonisatie,	biofilm-vorming	

en	adhesie,	waren	aanwezig	(Kwong	et	al,	2014).	
Hiernaast	bevatten	beide	bacteriën	het	‘Colicin	V	and	Bacteriocin	Production	Cluster’	

subsysteem,	wat	 instaat	voor	de	productie	van	bacteriocines	zoals	colicine	V.	Dit	 is	

een	 peptide	 antibioticum	 dat	 cellen	 doodt	 door	 ontregeling	 van	 de	

membraanpotentiaal	 (Gérard	 et	 al,	 2005).	 De	 voornaamste	 functie	 van	 dit	

bacteriocine	 is	 het	 doden	 van	 fylogenetisch	 gerelateerde	 bacteriële	 cellen	 om	 zo	

competitie	voor	nutriënten	te	elimineren.	Tot	nu	toe	werd	echter	enkel	de	productie	

van	 deze	 bacteriocines	 in	 de	 Enterobacteriaceae,	 een	 familie	 van	

Gammaproteobacteria,	aangetoond.	Wanneer	we	kijken	naar	het	genoom	van	S.	alvi	
zien	we	dat	het	DedA	gen	vervangen	 is	door	het	DedD	gen,	wat	 codeert	 voor	een	
structureel	 verwant	 membraanproteïne	 behorend	 tot	 dezelfde	 familie.	 Mogelijk	

oefenen	zij	dus	dezelfde	functie	uit.	

In	 het	 genoom	 van	 L.	 bombicola	 werden	 genen	 voor	 lantipeptideproductie	
teruggevonden.	 Dit	 zijn	 posttranslationeel	 gemodificeerde	 peptiden	 die	 thio-ester	

cross-links	 bevatten	 en	 bacteriële	 groei	 inhiberen	 via	 verstoring	 van	 celwand	

biosynthese	 en	 membraanintegriteit.	 Ze	 hebben	 geen	 breedspectrum	 maar	 een	

specifieke	 activiteit	 die	 weinig	 tot	 geen	 effect	 heeft	 op	 de	 normale	 flora	 en	

pathogene	micro-organismen	kan	inhiberen	(Birri	et	al,	2012).	Zo	kunnen	ze	voor	de	
hommel	een	extra	bescherming	bieden	tegen	infectie.		

Hiernaast	 werden	 ook	 twee	 niet	 geclassificeerde	 bacteriocines	 via	 InterProScan	

geïdentificeerd	 als	 lactacine	 gerelateerde	 bacteriocines,	 klasse	 IIb.	 Deze	

bacteriocines	bestaan	uit	twee	peptiden	waarvan	de	genen	naast	elkaar	liggen	in	het	

zelfde	operon	(Nissen-Meyer	et	al,	2010).	Dit	is	ook	bij	L.	bombicola	het	geval:	beide	
genen	liggen	in	dezelfde	scaffold,	gescheiden	door	slechts	523	baseparen.	Klasse	IIb	

bacteriocines	permeabiliseren	het	membraan	van	gevoelige	bacteriën,	mogelijk	via	

porievorming.	Net	zoals	andere	bacteriocines	hebben	ze	een	specifieke	activiteit,	en	

inhiberen	zo	de	groei	van	pathogene	en	ongewenste	intestinale	micro-organismen.		

	

Sommige	suikers,	zowel	voedingssuikers	als	suikers	toxisch	voor	de	hommel,	worden	

niet	 door	 de	 hommel	 zelf	 afgebroken.	 Hiervoor	 is	 hij	 aangewezen	 op	 bacteriële	

suikerdegradatie.		

Allereerst	 werd	 gezocht	 naar	 de	 aanwezigheid	 van	 genen	 betrokken	 bij	

pectinedegradatie.	Pectine	 is	de	voornaamste	component	 in	de	binnenste	 laag	van	

de	stuifmeelwand	en	zorgt	er	voor	dat	deze	moeilijk	verteerbaar	is	door	de	hommel.	

De	 reactieweg	 voor	 pectinedegradatie	 was	 niet	 aanwezig	 in	 het	 genoom	 van	 G.	
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apicola	 R-53144,	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 bevindingen	 van	 Kwong	 et	 al.	 Deze	
eigenschap	 is	echter	al	gebleken	stam-specifiek	te	zijn.	Een	verklaring	hiervoor	kan	

zijn	dat	de	genen	voor	pectinedegradatie	historisch	horizontaal	werden	opgenomen	

(Kwong	et	al,	2014).	Co-evolutie	onder	stammen	kan	de	sterke	genomische	variatie	

verklaren.	 	Ook	 kunnen	pectine	 degradatie	 genen	doorheen	de	 tijd	 terug	 verloren	

zijn:	pectine	afbraak	is	immers	geen	essentiële	eigenschap	voor	het	overleven	van	de	

bacterie.		

Ook	 afbraak	 van	 de	 voedingssuikers	 sucrose,	 glucose	 en	 trehalose	 en	 toxische	

suikers	 als	 mannose,	 lactose	 en	 galactose	 werd	 niet	 teruggevonden.	 Enkel	 de	

voedingssuiker	 fructose	 kan	 worden	 omgezet	 naar	 glyceraldehyde-3-fosfaat	 en	 D-

sorbitol.	Bacteriële	afbraak	van	deze	suikers	is	belangrijk,	aangezien	de	hommel	deze	

zelf	niet	kan	degraderen.	

Bij	S.	alvi	R-53583	waren	reactiewegen	voor	afbraak	van	voedingssuikers	en	toxische	
suikers	helemaal	afwezig	in	het	genoom.	

Analyse	 van	het	 genoom	van	 L.	 Bombicola	R-53102	wees	 op	 aanwezigheid	 van	de	
reactiewegen	 voor	 de	 afbraak	 van	 voedingssuikers	 fructose	 en	 trehalose.	 Deze	

suikers	worden	niet	 door	de	hommel	 afgebroken,	waardoor	microbiële	degradatie	

nodig	 is.	Ook	het	 toxische	mannose	kan	worden	afgebroken.	Deze	suiker	 is	 toxisch	

voor	 de	 hommel	 door	 de	 afwezigheid	 van	mannose-6-fosfaat	 isomerase,	wat	 leidt	

tot	accumulatie	van	mannose-6-fosfaat	na	opname	van	mannose	resulterend	in	een	

ATP	tekort	(de	la	Fuente	et	al,	1986).		
	

Tenslotte	werden	de	genomen	ook	geanalyseerd	met	betrekking	tot	de	afbraak	van	

insecticiden.	 Deze	 eigenschap	 kan	 de	 hommel	 beschermen	 tegen	 insecticiden	

gebruikt	op	landbouwgewassen	in	zijn	habitat.	

Enkel	 bij	 S.	 alvi	 R-53583	werden	 een	 alcohol	 dehydrogenase	 dat	 instaat	 voor	 de	
afbraak	 van	 het	 insecticide	 chloraal	 hydraat	 en	 een	 glutathion-S-transferase	 dat	

instaat	voor	de	afbraak	van	xenobiotica	teruggevonden.	

	

Deze	 resultaten	 ondersteunen	 de	 hypothese	 dat	Gilliamella	 apicola,	 Snodgrassella	
alvi	en	Lactobacillus	bombicola	mogelijk	een	rol	spelen	bij	het	leveren	van	nutriënten	

en	de	afbraak	van	suikers	en	insecticiden.	Tijdens	de	genoomanalyse	werd	duidelijk	

dat	er	genetische	variatie	voorkomt	tussen	stammen	van	de	onderzochte	bacteriële	

species,	 ondanks	het	 feit	 dat	deze	enkel	 in	de	hommel-	 en	honingbijdarm	worden	

teruggevonden	en	divergente	evolutie	tussen	stammen	zo	minder	voorkomt.	Het	is	

duidelijk	 dat	 er	 toch	 een	 sterke	 co-evolutie	 aanwezig	 is	 tussen	de	 hommel	 en	 zijn	

intestinale	microbiota	die	tot	deze	genetische	verschillen	tussen	de	microbiota	van	

verschillende	hommels	kan	geleid	hebben.	

			

In	 het	 tweede	 deel	 van	 het	 onderzoek	 werd	 getracht	 na	 te	 gaan	 of	 verschillende	

bacteriële	 stammen	 behorend	 tot	 de	 intestinale	 microbiële	 gemeenschap	 van	 de	

hommel	de	parasiet	C.	bombi	kunnen	 inhiberen.	Enerzijds	werden	een	 ‘overlay’	en	
een	 ‘well	 diffusion’	 test	 uitgevoerd	 op	 vast	 medium.	 Anderzijds	 werden	 een	

‘transwell’	test	en	een	supernatans	inhibitie	test	in	vloeibaar	medium	uitgevoerd	en	

geoptimaliseerd.	
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In	 dit	 onderzoek	werd	 FP/FB	medium	geoptimaliseerd	door	 Salathé	 et	 al.	 gebruikt	

voor	cultivatie	en	bewaring	van	C.	bombi.	Dit	geoptimaliseerde	medium	bleek	ideaal	

voor	cultivatie	aangezien	na	3	dagen	sterke	groei	werd	waargenomen.	Het	voldeed	

aan	de	nutritionele	 vereisten	 van	de	parasiet	 gebaseerd	op	de	eigenschappen	 van	

trypanosomen.	Hemine	werd	toegevoegd	omdat	sommige	trypanosomen	bepaalde	

chemische	 groepen	 niet	 kunnen	 synthetiseren	 en	 dus	 een	 heem-groeifactor	 nodig	

hebben	(Ciccarelli	et	al,	2007).	Ze	missen	immers	zelf	de	volledige	heem	biosynthese	

reactieweg	en	moeten	dit	dus	via	voeding	opnemen	aangezien	heem	een	essentiële	

groeifactor	is.	

Ook	 werd	 gezocht	 naar	 een	 medium	 waar	 zowel	 C.	 bombi	 als	 de	 bacteriële	
teststammen	 in	 konden	 groeien.	 Telkens	 was	 de	 aanwezigheid	 van	 het	

geoptimaliseerde	 FP/FB	 medium	 nodig	 om	 groei	 van	 C.	 bombi	 te	 verzekeren.	
Verdere	 optimalisatie	 was	 echter	 mogelijk.	 De	 beste	 groei	 werd	 waargenomen	

wanneer	 gebruik	 werd	 gemaakt	 van	 een	 combinatie	 tussen	 AC	medium	 en	 FP/FB	

medium.	 Toevoeging	 van	 het	 AC	 medium	 geeft	 additionele	 nutriënten	 zoals	

mineralen,	fosfaten	en	essentiële	factoren	uit	de	vlees-	en	mout-extracten,	dextrose	

als	 energiebron	 en	 ascorbinezuur.	 Mogelijk	 verklaart	 deze	 aanrijking	 van	 het	

medium	de	bevorderde	groei.		

Ook	 bacteriële	 groei	 was	 mogelijk	 in	 het	 vloeibare	 FP/FB	 medium.	 Het	 voldeed	

echter	 niet	 aan	 de	 nutritionele	 vereisten	 voor	 Bomiscardovia	 coagulans	 en	
Lactobacillus	bombicola.	 Zij	 groeiden	enkel	 in	2x	AC:2x	FP/FB	medium.	Toevoeging	

van	 AC	 medium	 is	 mogelijk	 nodig	 om	 het	 medium	 aan	 te	 rijken	 met	 additionele	

nutriënten.	De	bacteriën	 in	kwestie	werden	immers	standaard	gecultiveerd	op	vast	

AC	medium.	

	

De	groei	van	C.	bombi	op	verschillende	vaste	media	bleek	problematisch.	Groei	op	

1,8%	FP/FB	agar,	AC	agar	met	2	mg/ml	hemine	en	BHI	agar	met	2	mg/ml	hemine	was	

onmogelijk.	 Een	 verklaring	 hiervoor	 kan	 te	 vinden	 zijn	 in	 de	 levenscyclus	 van	 de	

intestinale	parasiet.	Hij	wordt	via	geïnfecteerd	feces	in	amastigote,	immobiele	vorm	

opgenomen	door	de	hommel	(Riddell,	2009).	Vervolgens	wordt	overgegaan	naar	een	

promastigote,	motiele	vorm	waarbij	een	flagel	aanwezig	is	om	zich	voort	te	bewegen	

in	de	hommeldarm.	Na	zijn	tocht	doorheen	de	darm	hecht	de	parasiet	zich	vast	aan	

het	 darmepitheel	 en	 gaat	 terug	 over	 naar	 de	 amastigote	 vorm.	 Aangezien	 het	

geoptimaliseerde	 vloeibare	 FP/FB	 medium	 de	 nutritionele	 samenstelling	 van	 de	

hommeldarm	 naboots,	 treffen	 we	 in	 dit	 vloeibare	 medium	 bijna	 uitsluitend	

individuen	 in	 het	 promastigote	 stadium	 aan.	 Mogelijk	 zorgt	 de	 plotse	 overdracht	

naar	een	vast	medium,	waar	de	motiele	promastigote	parasieten	niet	gedijen,	voor	

inhibitie	van	groei.	De	nutritionele	vereisten	voor	de	overgang	van	het	promastigote	

naar	 het	 amastigote	 stadium	 zijn	 nog	 niet	 bepaald.	 Het	 is	 dus	 mogelijk	 dat	 de	

nutritionele	samenstelling	van	het	vloeibare	medium	optimaal	is	voor	promastigote	

individuen	maar	niet	voor	de	overgang	naar	het	amastigote	stadium	(Schuster	et	al,	
2002;	Tyler	et	al,	2002).		
Ook	 groei	 op	 0,5%	 FP/FB	 agar	 was	 niet	 mogelijk	 aangezien	 de	 gel	 te	 slap	 en	 te	

vochtig	was	voor	cultivatie	van	de	parasiet.		
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Bij	 groei	 op	 1%	 FP/FB	 agar	 werden	 wel	 positieve	 resultaten	 verkregen.	 Een	

mogelijkheid	is	dat	deze	gel	net	slap	genoeg	was	om	motiliteit	van	de	promastigote	

C.	bombi	cellen	toe	te	laten.	
	

Er	werd	getracht	een	‘well	diffusion’	test	en	een	‘overlay’	test	uit	te	voeren	op	vast	

medium.		

	

Bij	 de	 ‘well	 diffusion’	 test	werd	C.	 bombi	gegroeid	om	1%	FP/FB	 agar.	 In	 dit	 vaste	

medium	werden	holtes	gemaakt	waarin	ofwel	vloeibaar	FP/FB	medium	als	negatieve	

controle	of	cycloheximide	in	vloeibaar	FP/FB	als	positieve	controle	werd	toegevoegd.	

We	verwachtten	groei	 te	zien	wanneer	de	negatieve	controle	werd	toegevoegd	en	

afwezigheid	 van	 groei	 wanneer	 de	 positieve	 controle	 werd	 toegevoegd.	 Dit	 was	

inderdaad	het	geval,	al	werd	enkel	groei	van	individuele	kolonies	waargenomen.	

Bij	 de	 ‘overlay‘	 test	werd	eerst	 getracht	C.	 bombi	 te	 groeien	 in	 0,4%	overlay	 agar.	
Groei	was	mogelijk,	al	werden	opnieuw	enkel	individuele	kolonies	waargenomen.	

Bij	deze	testen	bleek	dat	de	massieve	groei	van	C.	bombi	nodig	voor	het	uitvoeren	
van	 de	 testen	 met	 bacteriële	 teststammen	 onmogelijk	 was.	 Eveneens	 zijn	 deze	

testen	door	de	trage	groei	van	C.	bombi	niet	ideaal	voor	het	nagaan	van	de	aanmaak	

van	inhibitorische	componenten	aangezien	we	niet	met	zekerheid	kunnen	zeggen	of	

deze	nog	aanwezig	zijn	wanneer	de	stammen	voldoende	gegroeid	zijn.		

	

Zowel	een	 ‘transwell’	 test	als	een	 supernatans	 inhibitie	 test	werden	uitgevoerd	en	

geoptimaliseerd	 om	 eventuele	 inhibitie	 van	 C.	 bombi	 door	 de	 bacteriële	

gemeenschap	in	de	hommeldarm	na	te	gaan.		

	

Bij	 de	 ‘transwell’	 inhibitie	 test	 werden	 vloeibaar	 FP/FB	 medium	 als	 negatieve	

controle,	cycloheximide	in	FP/FB	medium	als	positieve	controle	en	Snodgrasella	alvi	
R-53583	als	bacteriële	teststam	bovenop	een	filter	in	een	6-well	plaat	gepipetteerd.	

Onderin	 de	wells	werd	C.	 bombi	 celsuspensie	 gepipetteerd,	 zodat	C.	 bombi	en	 de	
controles	 door	 de	 filter	 gescheiden	 werden.	 Bij	 het	 uitvoeren	 van	 de	 test	 werd	

echter	S.	alvi	aangetroffen	in	het	onderste	compartiment	van	de	transwell-plaat.	De	

oorzaak	hiervoor	was	te	vinden	bij	de	poriegrootte	van	de	filters.	Een	poriegrootte	

van	0,4	µm	verzorgde	duidelijk	geen	stringente	barrière	waardoor	de	bacteriën	door	

de	filter	konden	migreren.	Filters	met	een	poriegrootte	van	0,2	µm	zijn	echter	al	een	

tijdje	van	de	markt	gehaald	en	zijn	nergens	meer	te	vinden.		

Om	deze	reden	werd	de	test	opnieuw	ingezet,	ditmaal	met	Vivaspin	500	kolommen	

en	 Corning	 Spin-X
®
	 centrifuge	 tube	 filters.	 Deze	 hebben	 een	 poriegrootte	 van	

respectievelijk	5000	dalton	en	0,22	µm	en	bieden	zo	een	meer	stringente	barrière.		

Bij	 deze	 opstelling	 werd	 geen	 bacteriële	 groei	 waargenomen	 in	 het	 onderste	

compartiment,	 wat	 deze	 methode	 een	 veelbelovende	 kandidaat	 maakt	 voor	

toekomstige	inhibitie	tests.		

Resultaten	van	negatieve	en	positieve	controle	voldeden	aan	de	verwachtingen.	Bij	

de	 positieve	 controle	 was	 geen	 groei	 aanwezig.	 Bij	 de	 negatieve	 controle	 werd	

duidelijke	C.	bombi-groei	waargenomen.	Er	werd	echter	geen	verschil	 in	C.	bombi-
groei	waargenomen	 tussen	 de	 opstelling	met	 bacteriële	 stammen	 in	 het	 bovenste	

compartiment	en	de	negatieve	controle.	Dit	bewijst	echter	enkel	dat	de	bacteriële	
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stammen	 C.	 bombi	 in	 vitro	 niet	 inhiberen	 via	 aanmaak	 van	 inhibitorische	

componenten	 in	 deze	 opstelling.	 Verder	 onderzoek	 moet	 echter	 uitwijzen	 of	 de	

bacteriële	stammen	zorgen	voor	in	vivo	inhibitie	door	bijvoorbeeld	biofilm-vorming.	

Ook	is	het	mogelijk	dat	de	bacteriën	de	inhibitorische	componenten	in	kwestie	door	

suboptimale	groei	in	te	lage	concentraties	aanmaakten.	In	de	optimale	omgeving	van	

de	 hommeldarm	 worden	 deze	 mogelijk	 wel	 aangemaakt	 in	 voldoende	 grote	

concentraties.	

	

Ook	 werd	 een	 inhibitietest	 gebruik	 makend	 van	 het	 supernatans	 van	 bacteriële	

stammen	gegroeid	in	cocultuur	met	C.	bombi	uitgevoerd.	Wanneer	het	supernatans	

van	 de	 Weisella	 bombi	 R-53094	 coculturen	 met	 C.	 bombi	 werd	 gebruikt	 bij	 de	
inhibitietest	was	er	een	duidelijke	inhibitie	van	groei.	Opnieuw	is	het	niet	zeker	of	dit	

kwam	 doordat	W.	 bombi	 R-53094	 beter	 groeide	 bij	 de	 aanwezige	 condities	 en	 zo	
grotere	concentraties	aan	inhibitorische	componenten	produceerde	of	omdat	dit	de	

enige	bacterie	was	die	 inhibitie	 veroorzaakte.	Wel	 kunnen	we	 concluderen	dat	W.	
bombi	R-53094	duidelijk	zorgt	voor	inhibitie	van	C.	bombi	groei.		
	

Beide	testen	op	vloeibaar	medium	vertonen	potentieel	voor	optimalisatie	van	een	in	

vitro	C.	bombi	inhibitietest.	De	methoden	zijn	relatief	snel	op	te	stellen	en	groei	van	

C.	 bombi	 in	 het	 vloeibaar	 medium	 verloopt	 optimaal	 genoeg	 om	 een	 grote	

hoeveelheid	tests	in	parallel	te	laten	lopen.	

	

In	tegenstelling	tot	de	testen	in	vloeibaar	medium	zijn	zowel	de	‘overlay’	test	en	de	

‘well	 diffusion’	 test	 geen	 goede	 kandidaten	 voor	 de	 optimalisatie	 van	 een	

inhibitietest.	 Ze	 zijn	 tijdrovend	 door	 de	 trage,	 suboptimale	 groei	 van	 C.	 bombi	 en	
geven	 zwakke	 resultaten	 door	 het	 onvermogen	 van	 C.	 bombi	om	massief	 op	 vast	

medium	te	groeien.		

	

De	 resultaten	 van	de	 in	 vitro	 testen	 kunnen	echter	 niet	 uitsluiten	of	 de	bacteriële	

stammen	 uit	 het	 verteringsstelsel	 van	 de	 hommel	 al	 dan	 niet	 zorgen	 voor	 in	 vivo	

inhibitie	 van	 C.	 bombi.	 Toekomstige	 in	 vivo	 testen	 zullen	 moeten	 uitwijzen	 of	 de	

bacteriële	stammen	de	parasiet	inhiberen	door	biofilm-vorming	of	de	productie	van	

inhiberende	componenten	wanneer	ze	vertoeven	in	de	optimale	groeiomgeving	van	

de	hommeldarm.		
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5 Materiaal	en	Methoden	
	

5.1 Genoomanalyse	met	RAST	
	

Drie	 bacteriële	 stammen	 behorend	 tot	 Snodgrassella	 alvi,	 Gilliamella	 apicola,	 en	
Lactobacillus	bombicola	werden	aan	genoomanalyse	onderworpen.	De	aanwezigheid	

van	 verschillende	 metabolische	 reactiewegen	 in	 het	 genoom	 met	 betrekking	 tot	

aanmaak	 van	 essentiële	 nutriënten,	 afbraak	 van	 insecticiden	 en	 suikers	 en	

pathogeeninhibitie	werd	onderzocht.	De	reactiewegen	werden	gekozen	aan	de	hand	

van	de	literatuur	met	betrekking	tot	de	drie	bacteriën	in	kwestie	en	staan	opgesomd	

in	 Tabel	 8.	 Ook	 sommige	 metabolische	 reactiewegen	 die	 volgens	 de	 bestaande	

literatuur	niet	aanwezig	zijn	werden	onderzocht.	

	
Tabel	 8.	 Onderzochte	 metabolische	 reactiewegen.	 Opgesomd	 staan	 per	 bacterie	 de	 onderzochte	

metabolische	reactiewegen	en	of	ze	volgens	de	bestaande	literatuur	aanwezig	zijn	in	het	genoom.	

		
Gilliamella	apicola	

	
Snodgrassella	alvi	

	
Lactobacillus	bombicola	

Aminozuurproductie	       
Fenylalanine	 + + - 
Tryptofaan	 + + - 
Vitamineproductie	    
Riboflavine	(B2)	 + + - 
Pyrodoxaal-5-fosfaat	(B6)	 + + - 
Folaat	(B9)	 + + - 
Biotine	(B8)	 - - - 
Thiamine	(B1)	 - - - 
Pantothenaat	(B5)	 - - + 
Heem/siroheem	 - - - 
Vitamine	A	(carotenoïden)	 - - - 
Vitamine	E	(tocoferols)	 - - - 
Vitamine	D	(calciferols)	 - - - 
Suikerdegradatie	    
Pectine	degradatie	 + - - 
Cellulose	degradatie	 ?	 ?	 - 
Degradatie	van	andere	

carbohydraten	
+	 ?	 - 

Secretiesystemen	 	 	 	
Type	IV	 + + ?	
Secundaire	metabolieten	 	 	 	
RTX	toxines	 + ?	 ?	
Andere	bacteriocines	 ?	 ?	 +	
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De	genomen	van	de	drie	bacteriële	 stammen	werden	opgeladen	 in	FASTA-formaat	

en	geannoteerd	op	de	RAST	server	(rast.nmpdr.org).	Genen	werden	onderzocht	via	

de	 ‘Subsystem	 Information’	 op	 de	 RAST	 server	 en	 via	 de	 ‘Kegg	Metabolic	 Analysis	

tool’,	 zoals	 beschreven	 in	 Figuur	 5.	 Zo	werd	 algemene	 geninformatie	 als	 start-	 en	

stop-codon,	 lengte	 en	 aanwezigheid	 van	 een	 shine	 dalgarno	 sequentie	 verkregen.	

Beide	 methoden	 werden	 gebruikt	 om	 ambiguïteit	 te	 vermijden	 aangezien	 de	

methoden	soms	tegenstrijdige	 informatie	geven.	Voor	genen	die	volgens	RAST	niet	

aanwezig	 waren	 in	 het	 genoom	 werd	 gezocht	 naar	 homologen	 in	 gerelateerde	

species.	Deze	homologe	genen	werden	vervolgens	gealigneerd	met	de	genomen	via	

het	‘basic	local	alignment	search	tool’	(BLAST).	Zo	werd	de	eventuele	aanwezigheid	

van	de	genen	 in	kwestie	extra	onderzocht.	Ook	werden	verschillende	andere	 tools	

gebruikt	 voor	 verdere	 analyse	 van	 de	 teruggevonden	 genen.	 Via	 InterProScan	

(https://www.ebi.ac.uk/interpro/)	 werden	 functionele	 domeinen	 en	 moleculaire	

functies	teruggevonden.	

Psort	 (http://www.psort.org/psortb/index.html)	 werd	 gebruikt	 om	 de	 cellulaire	

locatie	en	de	aanwezigheid	van	interne	helices	en	signaalpeptiden	te	bepalen.	Voor	

deze	 laatste	 twee	 eigenschappen	 werden	 ook	 respectievelijk	 TMHMM	

(http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/)	 en	 SignalP	

(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/)	 	 gebruikt.	 Voor	 de	 detectie	 van	 genen	

met	 betrekking	 tot	 productie	 van	 secundaire	 metabolieten	 werd	 antiSMASH	

(http://antismash.secondarymetabolites.org/)	 gebruikt.	 Via	 de	 verkregen	 FASTA-

sequenties	werd	genomische	informatie	teruggevonden	door	gebruik	te	maken	van	

de	‘BLAST	search’-tool	op	de	RAST	server.	
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Figuur	 5.	 Genoomanalyse	 in	 RAST.	 Op	 de	 RAST	 server	 (rast.nmpdr.org)	 werden	 genen	 enerzijds	 via	

‘Subsystems	Feature	Count’	en	anderzijds	via	de	‘Kegg	Metabolic	Analysis	tool’	onderzocht.	Hiervoor	werd	

eerst	onder	de	‘Job	Details’	pagina	naar	‘Browse	annotated	genome	in	SEED	viewer’	gegaan.	Hier	kan	men	

onder	 het	 ‘Subsystems	 Statistics’	 menu	 ‘Subsystems	 Feature	 Count’	 	 raadplegen	 om	 zo	 naar	 de	

metabolische	reactiewegen	van	interesse	te	gaan.	Vervolgens	kan	men	via	 ‘Subsystems	Spreadsheet’	elk	

aanwezige	gen	in	de	pathway	aanklikken.	Men	kan	ook	bovenaan	de	pagina	onder	‘Comparative	Tools’	de	

‘Kegg	Metabolic	Analysis	 tool’	 selecteren.	Hier	 kan	men	voor	elke	aanwezige	metabolische	pathway	de	

aanwezige	 genen	 (groen)	 selecteren.	 Bij	 elk	 gen	 in	 de	 onderzochte	 reactiewegen	 werd	 via	 ‘Genome	

Browser’	sequentie	informatie	zoals	start-	en	stopcodon,	lengte	en	aanwezigheid	van	een	shine	dalgarno	

sequentie	 verkregen.	 Via	 ‘Sequence’	 werden	 proteïne-	 en	 nucleotidesequenties	 verkregen	 in	 FASTA-

formaat	



	 					Materiaal	en	Methoden	

	 52	

5.2 Ontwikkelen	van	een	in	vitro	Crithidia	bombi	inhibitietest		
	

5.2.1 Cultiveren	en	bewaren	van	Crithidia	bombi	
	

Crithidia	bombi	stammen	in	vloeibaar	medium	werden	verkregen	van	het	 ‘Institute	

of	 Integrative	 Biology’	 in	 Zurich,	 Zwitserland.	 Vijf	 verschillende	C.	 bombi	 stammen	

(08.037,	 08.132,	 08.169,	 08.246	 en	 08.281)	 werden	 gegroeid	 in	 vloeibaar	 FP/FB	

medium	 (Tabel	 9)	 geoptimaliseerd	door	Salathé	et	al.	 (Salathé	et	al,	 2012).	Hierbij	
werd	 100	 µl	 C.	 bombi-cultuur	 in	 900	 µl	 medium	 gebracht.	 De	 culturen	 werden	

regelmatig	 overgebracht	 in	 vers	 medium	 volgens	 dezelfde	 10X	 verdunning.	 De	

stammen	werden	bewaard	 in	CO2-rijke	omgeving	 in	een	 luchtdichte	AnaeroJar	van	

2,5	l.	De	CO2-rijke	atmosfeer	werd	gecreëerd	door	toevoeging	van	een	Oxoid™	CO2	

Gen™	 zakje	 aan	 de	 AnaeroJar,	 wat	 zorgt	 voor	 een	 CO2	 productie	 van	 6%.	 De	

AnaeroJar	werd	bewaard	bij	28°C.	Ook	werden	C.	bombi	stammen	ingevroren	door	

toevoeging	 van	 700	 µl	 cultuur	 aan	 300	 µl	 50%	 glycerol	 in	 Nunc®	 CryoTubes®.	

Glycerol	zal	de	stalen	beschermen	bij	invriezing.	De	tubes	werden	bij	-80	°C	bewaard	

in	een	Mr.	Frosty
TM
	vriescontainer.	Deze	container	zal	de	stalen	 langzaam	afkoelen	

en	zo	cellulaire	ijsvorming	vermijden.	 
	

	

obtained, on average, around 40, but up to 80, clones per plate
with 96 wells [54]. To demonstrate the applicability of this
method, we investigated the diversity of the clones used for this
study. We randomly selected one clone from each of the 31
queens, and genotyped these at five polymorphic microsatellite loci
(Table 4). The clonal diversity measured by multiplex microsat-
ellite PCR was shown to be very high. In all, 28 out of the 31
clones had a unique multi-locus genotype. Only clones
nos. 08.068, 08.073 and 08.134, which had all been from queens
collected at site Neunforn, had the same multi-locus genotype
(Table 4).

Precision of single-cell sorting
To test for the accuracy of cell sorting, a mixture of five strains

(internal code nos. 08.068, 08.075, 08.076, 08.091, 08.161) at
equal proportions was processed and sorted in eight replicates (i.e.
eight plates) into 96-well plates. From these plates, we were able to
amplify the microsatellites and genotype the material of 651 wells
(out of 8696 = 768 wells; 85% of probes); in the remainder of the
probes not all loci amplified and the results from the respective
wells were thus discarded. The tested assumption is that all wells
contained a single genotype (clone) only. The respective multi-
locus genotyping showed that the precision of single cell sorting
was indeed very high: 647 of the 651 wells contained pure clones,
which could be assigned to one of the five original clones used in
the experiment. Only four wells (0.62% of all probes) contained a

mixture of two original clones, suggesting an overall technical
error rate of ,1% (Table 5).

Long-term storage
All of the 31 parasite genotypes (Table 4) were processed to

generate cryo-stabilates for long-term storage (see Methods for
details) in spring 2008. We retrieved these samples after four years
in April and May 2012. The samples were processes and re-
cultured as described in the Methods. We found that all samples
could indeed be revived and, after growing them in medium for
one to two weeks, did produce healthy and viable cell cultures.
Furthermore, all of the samples were used to infect workers of B.
terrestris for a range of experiments. In all cases, the 7infection was
successful. Previous studies had already suggested that cryo-
stabilization allows to keep clones for prolonged periods of time
while remaining infective [36–38]. This has now been confirmed
for at least a period of four years.

Discussion

The natural environment of C. bombi - the gut of bumblebees - is
also home to many bacteria and fungi [55,56]. This makes specific
cultivation of C. bombi and other comparable parasites of insects
notoriously difficult [48,57] because the loss of cultures due to
contamination is usually very high. Establishing cultures from
environmental samples using flow cytometry has been previously

Table 3. Preparation of optimized culture medium for C. bombi.

FP Stock solution(1)

NaCl 2.8 g

KCL 0.4 g

NaH2PO46H2O 10.0 g

Tryptose Broth (DifcoTM) 10.0 g

Liver Infusion Broth (DifcoTM) 2.0 g

H2O bidest: fill to total volume of 1000 ml; set to pH of 5.8

106 FB stock solution(2)

D(-)Fructose 1.8 g

L-Proline 0.289 g

Vitamine B1 hydrochloride 0.0067 g

Folic acid 0.0044 g

FP stock solution to fill to final volume of 100 ml

Heat inactivated fetal bovine serum (hiFBS)(3)

Haemin stock (2 mg/ml)(4)

Haemin-chloride 100.0 mg

NaOH (1 M) 1.25 ml

H2O bidest 23.75 ml

Dissolve by heating to boiling point, cool down and add H2O to final volume of 50 ml

Full medium

FP Stock solution 36.0 ml

106 FB stock solution, 4.0 ml

hiFBS 4.5 ml

Haemin 44.5 ml

(1)autoclave and store at 4uC.
(2)aliquot to 5.0 ml and store at 220uC.
(3)aliquot to 5.0 ml and store at 220uC.
(4)aliquot to 50 ml.
doi:10.1371/journal.pone.0049046.t003

Sorting and Cloning of a Trypanosomatid Parasite

PLOS ONE | www.plosone.org 6 November 2012 | Volume 7 | Issue 11 | e49046

Tabel	9.	Samenstelling	van	het	geoptimaliseerde	FP/FB	medium	voor	Crithidia	bombi.	Overgenomen	ui	Salathé	et	al.	

(2012)		
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5.2.2 Nagaan	van	C.	bombi	groei	op	vast	medium	
	

Om	een	 ‘well	diffusion’	test	en	een	 ‘overlay’	test	mogelijk	te	maken,	moet	worden	

onderzocht	of	C.	bombi	kan	groeien	op	vaste	media.		

Eerst	werd	de	 groei	 van	C.	 bombi	op	vast	 FP/FB	medium	met	1,8%	gellan	 gum	en	

met	0,5%,	1%	en	1,8%	agar	getest.	Ook	werd	groei	getest	op	AC	agar,	AC	agar	met	2	

mg/ml	hemine	en	BHI	agar	met	2	mg/ml	hemine.	Per	stam	werd	10	µl	celsuspensie	

op	het	vaste	medium	gepipetteerd.		

5.2.3 Celtelling	en	verdunning	van	C.	bombi	
	

Alvorens	OD-metingen	 uit	 te	 voeren,	werden	 de	C.	 bombi	 culturen	 geteld	 via	 een	
Bürker	haemocytometer	van	het	merk	Neubauer	(Figuur	6).	Voor	de	eerste	telling	en	
tussen	tellingen	door	werden	de	telkamer	en	het	dekglas	gekuist	met	2,5%	umonium	

en	 70%	 ethanol.	 Telkens	 werd	 10	 µl	 C.	 bombi	 cultuur	 onder	 het	 dekglas	 van	 de	
telkamer	gepipetteerd	en	geteld	onder	de	microscoop.	 Indien	de	cellen	 in	 te	grote	

aantallen	aanwezig	waren	(>150	per	vierkant),	wat	het	tellen	bemoeilijkt,	werd	een	

verdunning	gemaakt	 in	vloeibaar	FP/FB	medium.	 Indien	de	cellen	 te	veel	bewogen	

werd	verdund	met	2%	formaldehyde	om	de	cellen	te	fixeren.	

	

De	telkamer	heeft	een	diepte	(de	afstand	tussen	kamer	en	dekglas)	van	0,001	mm	en	

elk	kleinste	vierkant	heeft	een	oppervlakte	van	0,0025	mm
2
	(figuur	8).		

Via	 het	 4x	 objectief	 werden	 onder	 de	microscoop	 de	 9	 grootste	 vierkanten	 in	 de	

telkamer	geïdentificeerd.	

Wanneer	 werd	 overgegaan	 naar	 het	 40x	 objectief	 konden	 de	 cellen	 binnen	 de	

vierkanten	 worden	 geteld.	 Cellen	 die	 de	 onderste	 en	 linkse	 rand	 raakten	 (rood)	

werden	niet	meegeteld.	

Deze	procedure	werd	voor	drie	van	de	negen	vierkanten	uitgevoerd.	Hiervan	werd	

het	gemiddelde	genomen.	

	

	
	

How to count cells with a Neubauer chamber

Rafael Martinez 14072011

This  example is  using a Neubauer  chamber  Bürker,  0.100 mm depth,  0.0025 mm2. The numbers 

written on the chamber mean that the space between the chamber and the cover slip is 0.100 mm and 

that the smallest square on the grid has an area of 0.0025 mm2.

Clean the Neubauer chamber and the cover slip with 70% EtOH.Load 10µl of sample on the loading 

groove. The sample will diffused by capillarity.

With the microscope, using a 4x objective, identify the nine main squares of the counting chamber 

delimited by three lines each as shown in the following image:

Now change to 10x objective and focus one of the 9 main squares. The counting is performed in the 

area delimited by three lines. Cells that touch the upper and left border are counted (black color) whilst  

cells that touch the right and lower border are not counted (red color).

Figuur	6.	De	Neubauer	Bürker	telkamer.		
Links:	De	telkamer	bevat	een	rooster	met	9	grote	vierkanten,	elk	opgedeeld	in	16	kleinere	vierkanten.	

Rechts:	Methode	voor	het	tellen	van	de	cellen	per	grootste	vierkant.	Cellen	die	de	bovenste	en	linkse	

rand	raken	(zwart)	worden	meegeteld,	cellen	die	de	onderste	of	rechtse	rand	raken	(rood)	niet.	
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De	 totale	 celdensiteit	 werd	 per	 cultuur	 berekend.	 Aangezien	 elk	 kleinste	 vierkant	

een	oppervlakte	van	0,0025	mm
2	
heeft	 (figuur	8),	kan	de	oppervlakte	van	de	grote	

vierkanten	berekend	worden:		

	

0,0025	x	16	=	0,04	mm2	

	

De	diepte	van	de	kamer	is	0,100	mm.	Nu	kan	ook	het	volume	berekend	worden:		

	

(0.04)	x	(0.100)	=	0.004	mm
3	
=	0.004	µl�	

Via	de	regel	van	drie	kan	nu	de	totale	hoeveelheid	cellen	per	ml	berekend	worden:	

Cellen	in	1μl	=	(getelde	cellen)(1μl)	/0.004	

		

Cellen	in	1	ml	=	(cellen	in	1μl)	x	(1000)	

	

De	culturen	werden	na	telling	verdund	in	FP/FB	medium	om	een	totale	celdensiteit	

van	1	x	10
7
	cellen/ml	te	verkrijgen.	

	

	

5.2.4 Nagaan	van	groei	C.	bombi	en	microbiële	stammen	in	vloeibaar	medium	
	

Om	een	inhibitie	test	 in	vloeibaar	medium	mogelijk	te	maken,	moeten	de	C.	bombi	
stammen	kunnen	groeien	in	of	 in	aanwezigheid	van	het	medium	van	de	microbiële	

stammen.	 Verschillende	 OD600	 metingen	 werden	 uitgevoerd	 om	 dit	 na	 te	 gaan.	

Hiervoor	werd	telkens	verdund	tot	1	x	10
7
	cellen/ml	zoals	beschreven	in	sectie	3.2.3.	

	

Groei	 van	 C.	 bombi	 in	 vloeibare	 AC,	MRS	 (Oxoid),	MTPY	 (Tabel	 4,	 addendum)	 en	

M144	(Tabel	3,	addendum)	 	media	werd	getest	 in	zuiver	medium	of	 in	combinatie	

met	1x	of	2x	FP/FB	medium	in	verschillende	verhoudingen	(20,	40,	60,	80	en	100	µl	

Figuur	7.	Afmetingen	van	de	Neubauer	Bürker	telkamer. 
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in	 200	 µl	 totaalvolume).	 Stammen	 werden	 opnieuw	 bewaard	 in	 een	 CO2-rijke	

omgeving	 bij	 28°C.	 Ook	 werd	 de	 groei	 van	 C.	 bombi	 bij	 aerobe,	 microaerobe	 en	

anaerobe	 condities	 bij	 28°C	 in	 1x	 FP/FB	 nagegaan.	 Telkens	 werd	 20	 µl	 C.	 bombi	
samen	met	180	µl	medium	in	een	96	well	plaat	gepipetteerd.		

	

Bacteriële	 groei	 werd	 getest	 in	 vloeibaar	 FP/FB	 medium.	 Indien	 geen	 groei	 werd	

waargenomen,	,	werd	nagegaan	of	groei	mogelijk	was	in	AC:FP/FB	medium	(1:1)	en	

2x	AC	:	2x	FP/FB	medium	(1:1).	Telkens	werd	20	µl	bacteriële	cultuur	samen	met	180	

µl	medium	in	een	96	well	plaat	gepipetteerd.		

	

Bij	 het	 uitvoeren	 van	 de	 OD-metingen	 werd	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	

SPECTRAmax®	 PLUS384	microplaat	 spectrofotometer. De	optische	 densiteit	 (OD)	

van	 de	 stalen	 werd	 gemeten	 bij	 600	 nm,	 waarbij	 de	 OD	 een	 maat	 is	 voor	 de	

hoeveelheid	 geabsorbeerd	 en	 weerkaatst	 licht,	 en	 dus	 ook	 voor	 de	 celdensiteit.	

Padlengte	 correctie	 met	 FP/FB	 medium	 als	 standaard	 werd	 bij	 elke	 meting	

toegepast.	Hierbij	wordt	de	absorbantie	van	de	stalen	genormaliseerd	aan	de	hand	

van	de	absorbantie	doorheen	een	standaard	cuvet	om	te	corrigeren	voor	het	gebrek	

aan	een	uniforme	padlengte	doorheen	de	vloeistof	in	elk	well	van	de	96	well-plaat.	

Metingen	werden	telkens	na	2	à	3	dagen	uitgevoerd	over	een	periode	van	2	weken.	

	

5.2.5 ‘Well	diffusion’	test	op	vast	medium	
	

Om	na	te	gaan	of	de	microbiële	teststammen	C.	bombi	inhiberen	wanneer	ze	samen	

gegroeid	worden	op	vast	medium	werd	een	‘well	diffusion’	test	uitgevoerd.	Hiervoor	

werd	 C.	 bombi	massief	 overgeënt	 op	 vast	 FP/FB	 medium	 met	 1%	 agar.	 Met	 de	

achterzijde	 van	 een	 steriele	 LTS	 20	 µl	 tip	 werden	 holtes	 gemaakt	 in	 het	 vaste	

medium	 waar	 50	 µl	 FP/FB	 medium	 als	 negatieve	 controle	 en	 50	 µl	 100	 ppm	

cycloheximide	(een	inhibitor	van	eukaryote	proteïnesynthese)	als	positieve	controle	

aan	werd	toegevoegd.			

	

5.2.6 ‘Overlay’	test	op	vast	medium		
	

Ook	de	‘overlay’	test	moet	nagaan	of	de	microbiële	teststammen	C.	bombi	inhiberen	
op	 vast	medium.	 Hiervoor	 werd	 100	 µl	 C.	 bombi	 cultuur	 gegroeid	 in	 2,5	ml	 0,4%	

overlay	agar.	Dit	werd	vervolgens	op	platen	met	vast	FP/FB	medium	gegoten.	

	

5.2.7 Transwell	inhibitie	test	in	vloeibaar	medium	
	

Om	na	te	gaan	of	de	microbiële	teststammen	inhibitorische	componenten	aanmaken	

in	aanwezigheid	van	C.	bombi	in	vloeibaar	medium	werd	een	transwell	inhibitie	test	

uitgevoerd.	 Hiervoor	 werd	 gebruik	 gemaakt	 van	 ThinCert
TM	

tissue	 culture	 inserts	

(Greiner	bio-one)	 in	een	6-well	plaat	 (figuur	9).	De	 filters	 in	de	 inserts	hebben	een	

poriegrootte	van	0,4	µm.		
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Telkens	werd	200	µl	C.	bombi	celsuspensie	 (1	 x	107	 cellen/ml)	 samen	met	1800	µl	

vloeibaar	FP/FB	medium	onderin	de	wells	gepipetteerd.	Als	negatieve	controle	werd	

2	ml	FP/FB	medium	in	het	bovenste	compartiment	van	het	eerste	well	gepipetteerd.	

Als	positieve	controle	werd	2	ml	100	ppm	cycloheximide	in	vloeibaar	FP/FB	medium	

in	 het	 bovenste	 compartiment	 van	 het	 tweede	 well	 gepipetteerd.	 Tenslotte	 werd	

200	 µl	 Snodgrassella	 alvi	 R-53583	 met	 1800	 µl	 vloeibaar	 FP/FB	 medium	 in	 het	

bovenste	compartiment	van	het	derde	well	gepipetteerd.	

		

Deze	opstelling	werd	ook	herhaald	gebruik	makend	van	gesteriliseerde	Vivaspin	500	

kolommen	 en	 Corning	 Spin-X
®	
centrifuge	 tube	 filters.	 De	 filters	 in	 deze	 kolommen	

hebben	een	poriegrootte	van	respectievelijk	5000	dalton	en	0,22	µm	en	bieden	een	

meer	stringente	barrière	tussen	C.	bombi	en	de	bacteriële	stammen.	

	

Voor	het	meten	van	de	OD	werd	100	µl	celsuspensie	uit	het	onderste	compartiment	

van	de	wells	 of	 de	 kolommen	gepipetteerd	en	overgebracht	op	een	96	well-plaat.	

OD600	metingen	werden	uitgevoerd	zoals	eerder	beschreven	in	sectie	3.2.4.	

	

5.2.8 Supernatans	inhibitie	test	in	vloeibaar	medium	
	

Om	na	te	gaan	of	het	celvrije	supernatans	van	microbiële	culturen	een	invloed	heeft	

op	 de	 groei	 van	 C.	 bombi,	 werd	 een	 supernatans	 inhibitie	 test	 opgezet.	 Hierbij	
werden	 de	 microbiële	 stammen	 gegroeid	 in	 1.5	 ml	 FP-FB	 broth	 gedurende	 vier	

dagen.	Vervolgens	werd	celvrij	supernatans	verkregen	door	deze	culturen	te	filteren	

over	 een	 membraan	 met	 een	 poriegrootte	 van	 0.2	 µm	 (Whatman®).	 Twintig	

microliter	C.	bombi	cultuur	(1x107	cellen/ml)	werd	gegroeid	in	aanwezigheid	van	50	

µl	of	100	µl	gefilterd	supernatans	aangevuld	met	FP-FB	broth	tot	een	totaal	volume	

van	200	µl.	Dit	werd	voor	elke	microbiële	stam	in	drievoud	uitgevoerd	in	een	96	well-

plaat.	 Na	 één	 week	 werd	 de	 96	 well-plaat	 visueel	 en	 via	 OD600	 bepaling	

geanalyseerd	zoals	reeds	beschreven	in	sectie	3.2.4.	Om	na	te	gaan	of	de	microbiële	

7

5. Cell monolayers may be fixed and stained while in the Transwell® insert using standard 
cytological techniques. Avoid using solvents that dissolve polystyrene or the polycarbon-
ate or polyester membrane materials. Processing steps may be carried out by sequen-
tially moving the Transwell insert through a series of multiple well plate wells con   taining 
the appropriate reagents. Protocols for fixing and staining Transwell inserts are available 
on the Corning Life Sciences web site: www.corning.com/lifesciences/technical_information/ 
techdocs/transwell_staining_protocol.pdf.

6. If it is necessary to remove cells from Transwell membranes, we recommend rinsing 
both the Transwell insert and the plate well. Then the dissociating solution should be 
added to both the well and the Transwell insert and incubated until the cells begin 
to come off. A protocol, Trypsinization Procedure for Transwell Inserts (www.corning.
com/lifesciences), for removing cells from Transwell inserts is available in the technical 
 section of the Corning Life Sciences web site.

7.  Corning recommends using a Micromatic 8- channel Aspirator (Cat. No. 6113, www. 
cadencescience.com) for removing medium from HTS Transwell-96  systems. These 
 aspirators are designed to remove medium and solutions from the upper wells without 
damaging the sensitive cell monolayers.

8. The polycarbonate or polyester membrane with the fixed and stained cells attached may 
be removed from the Transwell insert by carefully cutting around the membrane edges 
with a scalpel.

9. The collagen-coated PTFE membrane is fragile and requires careful handling during 
removal. A wetted cellulosic mem brane filter should be placed in dir ect contact with 
the underside of the Transwell insert membrane before it is cut out with a scalpel. The 
wetted, more rigid, cellulosic filter will serve as a support for the collagen-coated mem-
brane.

Helpful Hints
1. Cell morphology and cell densities on permeable supports are influenced by filter pore size.

2. Larger pore sizes may permit some cell types to migrate through the pores on the 
 permeable support.

3. Cells grown on permeable supports are often sensitive to initial seeding density for good 
cell attachment. On first use, try bracketing a range of seeding densities for optimum 
growth (typically 103 to 105 cells/cm2).

4. Cell attachment and spreading may be improved by preincubating permeable supports  
in medium prior to seeding.

5. Cells requiring extracellular matrix coatings on plastic substrates may also require them  
on permeable supports.

6. The Transwell-Clear insert contains a transparent tissue culture treated polyester 
 membrane that allows easier viewing of cells using phase contrast microscopy. 

7. The Transwell-COL insert contains a PTFE membrane that has been treated with an 
equimolar mixture of types I and III bovine placental collagens. This results in a bio logi cally 
stabilized collagen matrix covering the fibrils of the filter membrane. These Transwell 
inserts are excellent for the growth of cells requiring a biological coating.

Fixed and crystal violet stained 
CHO-K1 cells on a 3 µm PET 
membrane.

Microporous membrane
Lower compartment

Transwell insert

Upper compartment

The porous bottom  
of the insert provides 
independent access  
to both sides of a cell 
monolayer giving 
researchers a versatile 
tool to study cell 
 transport and other 
metabolic activities  
in vitro.

Figuur	 8.	 Schematische	 voorstelling	 van	 de	 transwell	 test.	 Bovenin	 de	 transwell	 insert	 worden	
bacteriële	 stammen,	 negatieve	 of	 positieve	 controles	 gepipetteerd.	 In	 het	 onderste	 compartiment	

wordt	C.	bombi	celsuspensie	gepipetteerd.	Compartimenten	worden	gescheiden	door	een	filter	met	

een	poriegrootte	van	0,4	µm.	Figuur	overgenomen	uit	Transwell	®	Permeable	Supports	Selection	and	

Use	Guide	(2007).	
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stammen	 eerst	 in	 contact	 moeten	 komen	 met	 C.	 bombi	 stammen	 vooraleer	

inhibitorische	componenten	geproduceerd	worden,	werden	de	microbiele	stammen	

gedurende	 vier	 dagen	 samen	 gegroeid	 met	 de	 C.	 bombi	 stam.	 Hiertoe	 werd	 een	

halve	gele	loop	celmateriaal	van	de	microbiële	stammen	toegevoegd	aan	1350	µl	FP-

FB	broth	geïnoculeerd	met	150	µl	C.	bombi.	Vervolgens	werd	het	 supernatans	van	
deze	 coculturen	op	dezelfde	manier	behandelt	 als	 het	 supernatans	 van	de	 zuivere	

culturen.
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7 Addendum	
	

7.1 Bacteriële	stammen	
	

Tabel	 1.	 Lijst	 met	 bacteriële	 stammen	 (uit	 het	 verteringsstelsel	 van	 de	 hommel)	 gebruikt	 in	 het	
onderzoek.	

Isolaat1	 R-nummer2	 Species	 Medium	en	atmosfeer	

H14-17	 R-54661	 Bifidobacterium	bombi	 AC	anaeroob	

H6-45	 R-53128	 Bombiscardovia	coagulans		 M144	anaeroob	

H18-9		 R-53583	 Snodgrassella	alvi		 AC	microaeroob	

H52-29	 R-53099	 Gilliamella	bombicola	 M144	anaeroob	

H62-17	 R-53526	 Candida	bombi	 AC	aeroob	

H33-8	 R-53146	 Apibacter	mensalis	 AC	microaeroob	

H13-1	 R-53501	 Fructobacillus	fructosus	 AC	aeroob	

H137-23	 R-55211	 Fructobacillus	tropeaoli	 AC	aeroob	

H97-23	 R-53685	 Lactobacillus	kunkeei	 AC	anaeroob	

H1-1	 R-53535	 Lactobacillus	kimchicus	 AC	anaeroob	

H70-3	 R-53102	 Lactobacillus	bombicola	 AC	anaeroob	

H11-3	 R-53122	 Lactococcus	lactis	 AC	aeroob	

H24-37	/LMG28290	 R-53094	 Weissella	bombi	 AC	aeroob	

H1-3	 R-53536	 Weissella	viridescens	 AC	aeroob	

H93-17	 R-53532	 Lysinibacillus	fusiformis	 AC	aeroob	

H79-80		 R-53105	 Convivina	intestini		 AC	aeroob	

H42-25	 R-53671	 Bacillus	smithii	 AC	aeroob	

H31-20	 R-55230	 Enterococcus	faecilis	 AC	aeroob	

H52-8	 R-53098	 Leuconstoc	pseudomesenteroides	 AC	aeroob	

H23-83		 R-52791	 Bifidobacterium	commune	 AC	anaeroob	

1
:	H	=	Hommel;	Eerste	nummer	=	locatie;	Tweede	nummer	=	Isolaatnummer	

2
:	Nummer	gegeven	aan	elke	stam	in	het	Laboratorium	voor	Microbiologie	
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7.2 Media	
	

7.2.1 AC	medium	
	

Tabel	2.	Samenstelling	en	bereiding	van	het	AC-medium.	

750	ml	AC		medium	
	1)	 15	g	tryptose	

	

	

2,25	g	vlees	extract	(Lab-lemco)	

	

2,25	g	mout	extract	

	

3,75	g	dextrose	(D-glucose)	

	

0,15	g	ascorbisch	zuur	

	

13,5	g	agar	

	2)		 Aanvullen	tot	700	ml	met	gedestilleerd	water	

3)	 pH	meten,	en	NaOH	toevoegen	om	de	pH		

te	verhogen	tot	een	pH	van	7,2	bekomen	wordt	

	4)	 Aanvullen	tot	750	ml	met	gedestilleerd	water	

	

7.2.2 M144	medium	
	
Tabel	3.	Samenstelling	en	bereiding	van	het	M144-medium.	
1	L	M144		medium	

	1)	 23	g	‘special	peptone’	

	

	

1	g	oplosbaar	zetmeel	

	

5	g	NaCl	

	

0,3	g	cysteine	hydrochloride	

	

5	g	glucose	

	

15	g	agar	

	2)		 Aanvullen	tot	950	ml	met	gedestilleerd	water	

3)	
pH	meten,	en	NaOH	toevoegen	om	de	pH		

te	verhogen	tot	een	pH	van	7	bekomen	wordt	

4)	 Aanvullen	tot	1	L	met	gedestilleerd	water	
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7.2.3 MTPY	medium	
	

Tabel	4.	Samenstelling	en	bereiding	van	het	MTPY-medium.	

1	L	M144		medium	
	1)	 7	g	peptone	 0,5	g	MgCl2.6H2O	

	

	

5	g	soya	peptone	 0,25	g	ZnSO4.	7H2O	

	

5	g	YE	 0,15	g	CaCl2	

	

15	g	glucose	 0,001	g	FeCl3	

	

0,5	g	cysteine	hydrochloride	 1	ml	Tween	80	

	

2	g	K2HPO4	 1	ml	ijsazijn	

	2)		 Aanvullen	tot	950	ml	met	gedestilleerd	water	

3)	
pH	meten,	en	NaOH	toevoegen	om	de	pH		

te	verhogen	tot	een	pH	van	5,2	bekomen	wordt	

4)	 Aanvullen	tot	1	L	met	gedestilleerd	water	

	


