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Het domein van de archaea onderscheidt zich, op basis van sequentie analyse van de 

kleine subeenheid (ss) rRNA gen, als een aparte tak van de fylogenetische boom. Carl Woese en 

George Fox presenteerden in 1977 een revolutionair idee over de onderverdeling van de 

organismen die op aarde leven (Woese en Fox, 1977). Zij waren met name geïnteresseerd in 

methanogenen en hun verhouding tot bacteriën en eukaryoten. Op basis van deze fylogenetische 

analyse werd het duidelijk dat methanogenen niet nauw verwant waren aan de andere twee 

groepen. Woese stelde dat de methanogenen tot een apart rijk behoorden: de archaebacteriën. 

Deze initiële analyse was slechts op enkele sequenties gebaseerd. Later werd het idee bevestigd 

doordat meer en meer rRNA sequenties beschikbaar kwamen van vele verschillende soorten. 

Tegenwoordig wordt de fylogenetische boom onderverdeeld in drie takken: eukaryoten, bacteriën 

en archaea (Figuur 1). De archaea staan het dichtst bij de wortels van de fylogenetische boom. 

Bovendien is er gesuggereerd dat de Archaea de oudste levende soort op aarde zijn, die het 

meest aan LUCA (Last Universal Common Ancestor, of de laatste voorouder voor het leven in 

verschillende groepen uiteenviel) verwant is. 

Vanwege deze unieke fylogenetische positie zijn archaea uitgebreid onderzocht. Ze zijn in vele 

aspecten ongewoon. Ze worden op verschillende plekken op de wereld gevonden veelal op 

plaatsen die onbewoonbaar zijn voor andere levensvormen. Bijvoorbeeld vulkanische velden, 

massief ijs en meren die verzadigd zijn met zouten. Voorheen werd verondersteld dat archaea 

onderdeel vormden van het rijk van de bacteriën. Morfologisch delen archaea en bacteriën 

hetzelfde voorkomen. Verrassend is dat de informatieverwerkende systemen (replicatie, 

transcriptie, translatie) van de archaea meer gelijkenis vertonen met de eukaryotische dan met 

de bacteriële homologen. Daarentegen zijn de meeste transcriptieregulatoren van het bacteriële 

type. Er zijn een groot aantal genen in het genoom van archaea die uniek zijn voor deze groep, 

en wiens functie nog achterhaald dient te worden. 

Het domein van de archaea is onderverdeeld in vijf rijken: crenarchaeota, euryarachaeota en de 

recentelijk beschreven thaumarchaeota, korarachaeota en nanoarchaeota (Allers en Mevarech, 

2005; Brochier-Armanet et al., 2008). Archaea worden ook wel eens foutief extremofielen 

genoemd. Deze benaming is te danken aan het feit dat sommige in extreme niches leven. 

Tegenwoordig is echter bekend dat er ook mesofiele archaea zijn die bijv. een belangrijke rol 

spelen in de stikstof-cyclus. De naam “extremofielen” is dus niet langer geschikt om deze groep 

van organismen te beschrijven. Verscheidene organismen van de crenarchaeota overleven en  

gedijen in extreem hete en zure omgevingen, zoals Sulfolobus solfataricus, welke bestudeerd is 

in dit proefschrift. Maar crenarchaeota worden ook gevonden als symbionten in sponsen in de 

oceaan (Hallam et al., 2006). Euryarchaeota vormen een meer diverse groep en omvatten 

thermofielen, methanogenen en halofielen, zoals Pyrococcus of Thermococcus. Het bestaan van 
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korarchaeota is alleen bewezen door sequentie analyse van ss rRNA gebruikmakende van 

monsters die genomen zijn van hete bronnen van Yellowstone. Korarchaeota kunnen nog niet 

gekweekt worden in het laboratorium (Barns et al., 1996). Thaumarchaeota zijn een groep van 

mesofiele archaea (Brochier-Armanet et al., 2008). Daarentegen maakt de kleinste archaea, 

Nanoarchaeum equitans, deel uit van de nanoarchaeota. N. equitans werd ontdekt in een 

hydrothermische bron in IJsland als een parasiet op de crenarchaeoot Ignicoccus (Huber et al., 

2002; Huber et al., 2003). N. equitans is de enige te cultiveren soort van de nanoarchaeota. 

 

 

 

 

Figuur 1: Universele boom van het leven, onderverdeeld in drie takken: bacteriën, archaea en eukaryoten. De boom 

is afgebeeld op basis van fylogenetische analyse van small subunit rRNA sequenties (Allers en Mevarech, 2005; 

Brochier-Armanet et al., 2008). 
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Om onder extreme omstandigheden te kunnen leven, ontwikkelden archaea kenmerken 

die specifiek zijn voor deze groep. De opbouw van het celmembraan, eiwit stabiliteit en 

bescherming van het DNA zijn uniek vergeleken met andere organismen. 

Sulfolobus solfataricus, het organisme dat we hebben bestudeerd, is aëroob en gedijt goed bij 

extreme omstandigheden. De optimale temperatuur en pH voor groei zijn respectievelijk 80°C en 

3. Ook overleeft Sulfolobus hoge concentraties zwavelzuur en lage concentraties sulfide. 

Sulfolobus kan chemoautotrofisch groeien waarbij het zwavel gebruikt als energiebron. 

Verschillende koolstofbronnen (glucose, arabinose, maltose of sucrose) of aminozuren kunnen 

gebruikt worden (Elferink et al., 2001; Grogan, 1989). 

Om te kunnen groeien op suikers moeten deze door de cel worden opgenomen. In bacteriën 

vindt het transport van suikers via drie routes plaats: (1) PTS systemen waarbij de opname en 

fosforylatie van suikers gekoppeld zijn en die gebruik maken van fosfoenolopyruvaat (PEP) als 

fosforyl donor; (2) secundair transport, waarbij het transport van suikers gekoppeld is aan het 

transport van proton en/of natrium (Na+) ionen; en (3) ABC transport, suiker transport gekoppeld 

aan ATP hydrolyse. PTS systemen zijn afwezig in archaea. Secundaire transporteiwitten zijn op 

basis van sequentie analyses vastgesteld, maar in Sulfolobus lijken deze betrokken te zijn bij de 

opname van anorganische substraten (Koning et al., 2002). ABC transporteiwitten komen in 

relatief grote aantalen voor in archaea. Sequentie analyse suggereert dat een groot aantal van 

deze systemen betrokken is bij suikertransport. Het is echter steeds duidelijker geworden dat 

deze systemen naast het transport van suikers, ook een rol spelen in de opname van peptiden of 

andere organochemische verbindingen. De studies, die beschreven worden in dit proefschrift, 

richten zich op de functie en regulatie van twee hoge affiniteits, bindingseiwit-afhankelijke, ABC 

transporteiwitten, welke de opname van glucose en arabinose mogelijk maken in het 

hyperhermofiele archaeon Sulfolobus solfataricus (Albers et al., 1999). Beide transporteiwitten 

worden gecodeerd door vier genen (glcSTUV en araSTUV, respectievelijk) die georganiseerd zijn 

in operons. Deze vier genen coderen voor de volgende eiwitten: een suiker-bindend eiwit, twee 

permeases en een ATPase dat een functionele homodimeer vormt (Albers et al., 1999; Elferink et 

al., 2001) (Figuur 2). 

De voorkeur van microörganismen voor de ene koolstofbron boven de andere is algemeen 

bekend van bacteriën. Begin jaren zestig werd dit fenomeen voor het eerst beschreven door 

Jacob en Monod. De beschrijving van het lactose operon in E. coli leidde tot een serie van nieuwe 

onderzoeken naar de hiërarchie van suiker metabolisme, opname en regulatie. Om efficiënt 

substraten uit hun omgeving te gebruiken, hebben cellen een mechanisme genaamd kataboliet 

repressie. Kataboliet repressie houdt in dat de expressie van operons die betrokken zijn bij 

koolstofbron-gebruik niet alleen afhankelijk is van de beschikbaarheid van een inducer en 
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regulator (lactose operon in E. coli), maar ook van de aanwezigheid van glucose. Kataboliet 

repressie is ook bekend als het ‘glucose effect’. 

 

 

 

 

 

 

In eerdere studies werd dit fenomeen ook waargenomen voor S. solfataricus (Haseltine et al., 

1996; Haseltine et al., 1999). De aanwezigheid van glucose in het groeimedium voorkomt de 

inductie van genen die coderen voor enzymen die betrokken zijn bij het gebruik van andere 

substraten dan glucose. Bijvoorbeeld α-glucosidase, β-glycosidase en α-amylase. Specifieke 

kenmerken van kataboliet repressie werden waargenomen zoals de tijdelijke repressie door 

glucose, een hiërarchie in het gebruik van verschillende koolstofbronnen en algemene regulatie. 

Naast suikers spelen ook aminozuren een belangrijke rol. Enkele toonden een represserend effect 

op de expressie van enzymen betrokken bij suikermetabolisme (Haseltine et al., 1999). Alhoewel 

het suikermetabolisme uitgebreid bestudeerd is in S. solfataricus (Albers et al., 2004; Haseltine et 

al., 1996; Haseltine et al., 1999), is er opvallend weinig bekend over hoe het suikermetabolisme 

en transport in deze organismen is gereguleerd en gecoördineerd. Dit geldt in het algemeen voor 

archaea. Genregulatie van archaea komt overeen met bacteriële of eukaryote strategiën, terwijl 

sommige andere systemen unieke kenmerken vertonen (voor meer details zie Hoofdstuk 1). De 

mechanismen van replicatie, transcriptie (dat overeenkomst met het polymerase II type), en 

Figuur 2: Opbouw van het operon van de genclusters die coderen voor glucose en arabinose ABC transporteiwitten. 
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translatie zijn eukaryoot-achtig (Thomm, 1996; Grabowski en Kelman, 2003; Bell en Jackson, 

2000; Bell en Jackson, 2001). Daarentegen is de regulatie van genexpressie in de meeste van de 

beschreven archaea overeenkomstig met de mechanismen gevonden in bacteriën (Hoofdstuk 

1). 

S. solfataricus kan groeien op glucose of arabinose als energie- en koolstofbron. De expressie 

van de arabinose transporter en de metabolisme genen vindt plaats wanneer arabinose aanwezig 

is in het groeimedium (Lubelska et al., 2006). Glucose transport en metabolisme zijn daarentegen 

constitutief aanwezig. In Hoofdstuk 2 hebben we de expressiepatronen van de glucose en 

arabinose ABC transporteiwitten onderzocht. Toevoeging van glucose aan het groeimedium 

leidde tot repressie van de arabinose transportgenen. Daarnaast nam de expressie van de 

arabinose transportgenen af na toevoeging van een geselecteerde set van aminozuren aan het 

medium. Het in kaart brengen van de transcriptie startplaats van het arabinose operon door 

primer extensie toonde de aanwezigheid van een translationele start stroomopwaarts van het 

araS gen. Door de verschillende transcript niveaus (araS was hoger vergeleken met araTUV) 

verwachtten we de aanwezigheid van een araTUV promoter. Deze aanwezigheid werd bevestigd 

door primer extensie. De araS promoteractiviteit werd verder geanalyseerd met araS promoter-

lacS fusies, mRNA en eiwit niveaus in S. solfataricus cellen gegroeid op verschillende 

koolstofbronnen. De resultaten lieten zien dat de expressie van het arabinose transport 

gencluster sterk gereguleerd is en afhankelijk van de aanwezigheid van arabinose in het medium. 

Daarentegen lijkt de expressie van de glucose transportgenen niet beïnvloed te worden door de 

toevoeging van verschillende suikers of aminozuren. Zoals hierboven al aangegeven, zorgde een 

selectieve groep van aminozuren voor de afname van de expressie van de arabinose 

transportgenen (Hoofdstuk 2). Het is waarschijnlijk dat cellen een voorkeur hebben voor het 

gebruik van aminozuren, omdat deze gebruikt kunnen worden in katabolische reacties en als 

bouwstenen voor polypeptiden/eiwitten. We concluderen dat Sulfolobus gebruik maakt van 

aminozuren als koolstofbron en deze prefereert boven suikers. Dit fenomeen laat zien dat 

koolstof en stikstof metabolisme zijn gecoördineerd. Onze bevindingen bevestigen de 

aanwezigheid van een kataboliet repressie-achtig systeem in Sulfolobus. 

Het ATPase van de arabinose en glucose transporteiwitten laat opvallende overeenkomsten zien 

met MalK, de ATPase subeenheid van het maltose transporteiwit in E. coli. MalK is ook betrokken 

bij de regulatie van de expressie van het mal operon. Daarnaast maakt MalK deel uit van de 

maltose regulatie in E. coli en is het betrokken bij de opname en omzetting van maltose en 

maltodextrins. MalK speelt een cruciale rol in expressie van de mal genen doormiddel van binding 

van de regulator MalT. De recent opgeloste kristalstructuur van GlcV, de ATPase subeenheid van 

het glucose transporteiwit, toont aan dat dit eiwit bestaat uit twee domeinen. Naast het N-

terminale ATP-bindingsdomein beschikt het ook over een C-terminal domein met een OB-achtige 
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vouwingstructuur en dat een onbekende functie vervult (Verdon et al., 2003). AraV, de ATPase 

subeenheid van het arabinose transporteiwit, vertoont dezelfde domeinorganisatie. AraV en GlcV 

laten sequentie en structurele homologie zien met MalK, het ATPase van het maltose ABC 

transporteiwit van E. coli, Thermococcus litoralis en Pyrococcus furiosus (Chen et al., 2003; Bohm 

et al., 2002; Lee et al., 2003). De C-terminale domeinen van al deze ATPases vertonen een vat-

vormige structuur (Chen et al., 2003; Verdon et al., 2003; Diederichs et al., 2000). In 

afwezigheid van maltose in het medium in E. coli bindt het C-terminale domein van MalK aan 

MalT, de transciptionele activator van het mal operon (Joly et al., 2004). Door maltose transport 

en binding van maltose aan de maltose transporter komt het MalT vrij van MalK. Vervolgens 

activeert MalT de expressie van de mal operon genen (Panagiotidis et al., 1998; Shuman, 1982). 

Waarschijnlijk is, op basis van de structurele en sequentie homologie, het C-terminale domein 

van AraV betrokken bij eiwit-eiwit interacties met nog onbekende regulatoire eiwitten. AraV 

verzorgt hierbij uiteindelijk de regulatie van de expressie van transportgenen en misschien 

andere genen die betrokken zijn bij het arabinose metabolisme, en die  ‘ara-boxes’ in de 

promoter regionen bevatten (zie hieronder) (Brouns et al., 2006). Met behulp van BLAST analyse 

kan geconcludeerd worden dat het genoom van S. solfataricus blijkbaar niet codeert voor MalT 

homologen. Onze pogingen om regulatoire eiwitten te identificeren zijn beschreven in 

Hoofdstuk 4. Getracht is eiwitten te identificeren die een interactie aangaan met AraV in 

zogenaamde ‘pull-down assays’ en in het gist two-hybrid systeem. Echter deze experimenten 

waren niet succesvol en resulteerden alleen in niet-specifieke interacties. 

Om potentiële regulatoire eiwitten die de expressie van de arabinose ABC transporteiwit 

genen regelen te identificeren, en daarmee potentiële bindingspartners van het regulatoire 

domein van AraV, hebben we een gerichte gendeletie van het Sso3069 (araV) gen 

geïntroduceerd (Hoofdstuk 3). Groei en opname studies werden uitgevoerd om de ∆araV stam 

te karakteriseren in vergelijking tot de wild-type stam. De ∆araV stam had een vertraagde groei 

op arabinose, maar cellen waren uiteindelijk in staat om te vermenigvuldigen. Overzetting van de 

cellen naar een vers medium met arabinose resulteerde gelijk in snelle groei. Deze resultaten 

suggereren de inductie van een alternatief arabinose transportsysteem. Groei op trypton en/of 

glucose was identiek voor de wild-type en gendeletie stam. De binding van arabinose en glucose 

aan membraanfracties geïsoleerd van ∆araV en wild-type stammen gegroeid op arabinose of 

glucose werd ook onderzocht. De niveaus van glucose binding waren hetzelfde in beide stammen 

na groei op één van beide suikers. Wanneer cellen gegroeid werden op arabinose, vertoonde de 

stam met de deletie een licht verlaagd niveau van arabinose binding in vergelijking tot het wild-

type. In de opname experimenten namen een vergelijkbare glucose opname activiteit waar in de 

∆araV stam in vergelijking met de wild-type, zowel wanneer gekweekt werd op glucose of 

arabinose. De opname activiteit van arabinose kon niet experimenteel aangetoond worden. De 
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reden hiervoor is onbekend. Echter, omdat de cellen op arabinose konden groeien, concluderen 

we dat er een alternatief arabinose opname systeem moet zijn naast het bindingseiwit 

afhankelijke ABC transporteiwit. 

Om genen te identificeren die differentieel tot expressie komen, werd een DNA microarray 

analyse gedaan op de ∆araV stam ten opzichte van de wild-type stam. Beide stammen werden 

gegroeid op arabinose. Door deze methode werd een aanwijzing verkregen over de mogelijke 

identiteit van dit alternatieve arabinose opname systeem. Eerdere DNA microarray analyse, die 

de genexpressie patronen van arabinose en glucose met elkaar vergeleek, identificeerde het in 

dit proefschrift gekarakteriseerde arabinose transporteiwit als het enige actieve opname systeem 

(Brouns et al., 2006). In Hoofdstuk 3 laten we zien dat in de ∆araV stam Sso2113 verhoogd tot 

expressie komt. Dit is een vermoedelijk ander transporteiwit, dat deel uitmaakt van de 

zogenaamde “Major Facilitator Superfamily”. Het is mogelijk dat de verhoogde expressie van 

Sso2113 compenseert voor het inactieve, AraV deficiënte, arabinose ABC transporteiwit. 

Omzetting van arabinose wordt daardoor mogelijk gemaakt in de cellen. Het bewijs ontbreekt 

nog om een functionele analyse van dit transporteiwit mogelijk te maken. DNA microarray data 

toonde ook een verlaagde expressie aan van de andere structurele genen van het ABC arabinose 

transporteiwit in de deletie stam, met name de genen coderende voor het arabinose-bindings 

eiwit (AraS) en permease (AraT). Dit leidde echter niet tot grote veranderingen in de eiwitniveaus 

van het AraS eiwit. 

DNA microarray data toonde daarnaast ook een verhoogd niveau van expressie van Sso3188 aan 

en de verlaagde expressie van Sso3061. BLAST analyse van deze twee genen lieten zien dat 

beide mogelijk coderen voor transcriptionele regulatoren. Het arabinose ABC transporteiwit is 

alleen aanwezig in S. solfataricus, en niet in S. acidocaldarius of S. tokodaii. De twee mogelijke 

regulatoren Sso3188 en Sso3061 zijn verassend genoeg ook afwezig in S. acidocaldarius en S. 

tokodaii. Dit suggereert dat deze regulatoren direct betrokken zijn in suikerregulatie, 

hoogstwaarschijnlijk bij het arabinose metabolisme. 

Een aantal andere genen betrokken bij de differentiële regulatie in de ∆araV knockout stam zijn 

geidentificeerd. Zoals bijvoorbeeld de afgenomen expressie van Sso3124 (araD), dat betrokken is 

in de pentose oxidatie route van S. solfataricus (Brouns et al., 2006). Deze verlaagde expressie 

suggereert dat een andere route voor arabinose metabolisme geactiveerd wordt. Ook Sso3053 

dat codeert voor het maltose-bindings eiwit van de maltose gen cluster komt verlaagd tot 

expressie. Het is mogelijk dat dit gen, dat dichtbij het arabinose transporteiwit gelegen is, 

dezelfde regulator heeft als de genen betrokken bij het arabinose gebruik. Een algemeen 

kenmerk van deze genen, die betrokken zijn in transport en gebruik van arabinose, is de 

aanwezigheid van ‘ara-boxes’. Dit is een AACATGTT sequentie in de promoter regio (Brouns et 

al., 2006). Onder dit cluster van genen valt het araS gen en de genen die coderen voor enzymen 
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die betrokken zijn bij de pentose oxidatie route. Waarschijnlijk bindt de regulator aan alle ‘ara-

boxes’, maar deze hypothese dient experimenteel bewezen te worden. 

In Hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat de arabinose ABC transporteiwit genen 

verlaagd tot expressie komen na de toevoeging van een selectie van aminozuren aan het 

groeimedium. DNA microarray van de ∆araV stam toonde verlaagde expressie aan van drie 

genen, die betrokken zijn bij het lysine biosynthese operon: Sso0159 (lysX), Sso0160 (lysJ) en 

Sso5317. De laatste vertoont sequentie homologie met LysW van Aeropyrum pernix (Brinkman et 

al., 2002). Onze resultaten bevestigen de aanwezigheid van kataboliet repressie in S. solfataricus. 

Dit is in overeenstemming met de veronderstelde relatie tussen suiker en aminozuur metabolisme 

(Haseltine et al., 1996; Haseltine et al., 1999; Lubelska et al., 2006). LysM behoort tot de 

Lrp/AcnC familie van regulatoren, die algemeen voorkomt in bacteriën en archaea. E. coli Lrp is 

een algemene regulator die de expressie controleert van 75 genen (reviewed in Brinkman et al., 

2003; Newman en Lin, 1995). Studies van LysM in S. solfataricus tonen aan dat dit eiwit 

constitutief tot expressie wordt gebracht. LysM controleert de expressie van het lys gencluster in 

de afwezigheid van lysine (Brinkman et al., 2002). Hoogstwaarschijnlijk speelt LysM ook een rol 

in Sulfolobus, misschien in de regulatie van de expressie van ara en/of mal genen. Recentelijk is 

een lysM knock-out stam gemaakt om deze hypothese te testen (persoonlijke communicatie, 

Eveline Peeters). 

Op basis van de hierboven gepresenteerde data kunnen we speculeren over het mogelijke 

mechanisme van ara gen regulatie en de rol van AraV in deze route. De expressie van de 

arabinose transporteiwit genen zou gereguleerd kunnen zijn op dezelfde manier als het 

maltose/trehalose transporteiwit van Pyrococcus. Een regulatoir eiwit zou gebonden kunnen 

blijven aan de promoter regio in de afwezigheid van arabinose in het medium. Op die manier 

onderdrukt deze regulator de expressie van de ara genen. In de aanwezigheid van arabinose zou 

de regulator vrij kunnen komen van de promoter regionen. Dit zou resulteren in een de-repressie 

van de ara gen expressie. Zo’n regulator zou waarschijnlijk de expressie controleren van alle ‘ara-

box’ bevattende promoters. Misschien dat deze regulator ook bindt aan het mogelijke regulatoire 

domein van AraV. Echter, op dit moment kunnen we alleen speculeren hoe dit de activiteit van 

gen regulatie zou beïnvloeden, of de activiteit van het arabinose transporteiwit. Een hypothese is 

dat in de mutant zonder AraV, de regulator gebonden blijft aan de araS promoter en andere ‘ara-

box’ bevattende DNA elementen. Als gevolg hiervan wordt een deel van de arabinose 

gecontroleerde genen onderdrukt. Belangrijk in deze hypothese is dat de regulator geen directe 

interactie met arabinose behoeft aan te gaan. De regulator wisselt tussen een AraV gebonden en 

vrije staat, afhankelijk van de beschikbaarheid van het arabinose transporteiwit met substraat. 

Natuurlijk resulteert de deletie van araV in een deregulatie van suiker transport en metabolisme. 

Om de significantie van het C-terminale domein van AraV te bepalen in deze regulatoire 
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gebeurtenissen, zou het interessant zijn om een mutante stam te maken met alleen het N-

terminale domein. Verder is het ook interessant om te testen of de mogelijke regulatoren die 

geïdentificeerd werden door de DNA microarray studies een interactie aangaan met de C-

terminale domeinen van GlcV en AraV, en/of met de ‘ara-boxes’. Als laatste is het belangrijk om 

gendeleties te maken van Sso3188 en Sso3061 om hun rol te bepalen in de regulatie van het 

suikermetabolisme in vivo. 




