
 

 

 University of Groningen

Assembly and function of cell surface structures of the thermoacidophilic archaeon Sulfolobus
solfataricus
Zolghadr, Behnam

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2010

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Zolghadr, B. (2010). Assembly and function of cell surface structures of the thermoacidophilic archaeon
Sulfolobus solfataricus. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/0703df12-1eac-4561-b8a7-9a3b1db05a5b


Nederlandse samenvatting 

111 

Chapter 7 

 

Nederlandse samenvatting 

 

 

Het domein van de Archaea  

Archaea betreft een groep micro-organismen die 20% van de totale biomassa op aarde 

uitmaken. Ze komen wijdverbreid in de oceanen en aardbodem voor en spelen een 

belangrijke rol in onder andere de koolstof en stikstof cyclus. Archaea zijn dan ook 

essentieel voor de stabiliteit van het ecosysteem op aarde. Op het eerste gezicht lijken 

Archaea erg veel op bacteriën, het zijn kleine eencellige micro-organismen die met het 

blote oog niet waarneembaar zijn. Genetisch en biochemisch onderzoek heeft echter 

vastgesteld dat Archaea in veel aspecten verschillen van bacteriën en eukaryoten en ze 

vormen daarom een eigen domein van het leven (Introductie, Figuur 1). 

Onder de Archaea bevinden zich een unieke groep micro-organismen die 

extremofielen worden genoemd. Extremofielen worden op verschillende, zeer ongewone 

plaatsen op aarde gevonden die voor de meeste andere organismen te extreem zijn. 

Bijvoorbeeld Halofielen leven in milieus met zoutconcentraties tot wel 30 g/l. In 

vergelijking, de gemiddelde zoutconcentratie van zeewater is circa 3.5 g/l. (Hyper-

)Thermofielen die bij temperaturen tussen de 70 en 120 ˚C leven worden voornamelijk 

geïsoleerd uit vulkanische gebieden. Thermoacidofielen vormen een groep van 

extremofielen die twee extreme leefvormen combineren. Deze leven in heetwaterbronnen 

met temperaturen tussen de 80 en 90˚C en zeer lage pH waarden. Veel extremofiele 

Archaea zijn na isolatie met succes gekweekt in laboratoria voor nader genomisch en 

biochemisch onderzoek. Dergelijke studies hebben in de afgelopen jaren veel bijgedragen 

aan ons begrip van het leven op aarde en het opmerkelijke vermogen van micro-

organismen om extreme omstandigheden te kunnen weerstaan. 

Sulfolobus solfataricus werd geïsoleerd in vulkanische gebieden rond Napels en groeit 

optimaal bij de extreme omstandigheden van 80˚C en pH 3. Het is een van de eerste 

Archaea waarvan de base volgorde van het genoom volledig is opgeheldert en het is een 

zeer geschikt modelorganisme voor het bestuderen van de unieke biochemische 

eigenschappen van hyperthermoacidofiele organismen. 

De beschikbaarheid van genetische gegevens van S. solfataricus en verwante 

stammen maakt het mogelijk om het biologische systeem van deze groep micro-

organismen op een vergelijkbare wijze te bestuderen en technieken te ontwikkelen voor 

een gedetailleerde analyse van bepaalde specifieke biologische eigenschappen.  
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Extracellulaire structuren van S. solfataricus 

Om het aanpassingsvermogen van hyperthermoacidofiele archaea beter te begrijpen 

hebben we gedurende dit onderzoek ons aandacht gericht op de aanwezigheid van 

extracellulaire structuren en de celwand van S. solfataricus. Deze extracellulaire 

structuren zijn sterk aangepast aan de extreme omstandigheden en zijn direct 

blootgesteld aan het extreme milieu. Een functionele en structurele analyse van deze 

structuren vertelt ons veel over de natuurlijke aanpassingen van deze cellen en de 

ecologie van hun unieke leefomgeving.  

S. solfataricus scheidt grote hoeveelheden eiwitten uit die als bouwstenen dienen voor 

de celwand en andere extracellulaire structuren. Een groot deel van de gesecreteerde 

eiwitten zijn zogenaamd S-laag eiwitten die een essentiële component zijn van de 

celwandstructuur. Na hun secretie bedekken de S-laag eiwitten het complete celoppervlak 

en doormiddel van hun unieke autoassemblage mechanisme vormen ze een zeer robuuste 

eiwit laag rond de cel. Een S-laag wordt bij alle archaea gevonden op enkele uitzondering 

na en deze structuren zijn uitermate stabiel bij extreme groeiomstandigheden. Andere 

extracellulaire eiwitstructuren die zich op het celoppervlak van S. solfataricus bevinden 

zijn de flagella en de door UV licht geïnduceerde pili. Dit zijn lange en draadachtige 

structuren die een belangrijke rol spelen in verschillende cellulaire processen zoals de 

beweeglijkheid van de cellen, intercellulaire interacties en kolonisatie van oppervlakten. 

Een ander extracellulaire structuur  van S. solfataricus dat gedurende dit onderzoek 

uitgebreid is bestudeerd is  het bindosoom. Het bindosoom is voor het eerst beschreven 

voor S. solfataricus en is betrokken bij efficiënte suiker opname door de cellen. 

 

 

Eiwitten in de S-laag van S. solfataricus 

De celwand van bijna alle Archaea bestaat uit een twee-dimensionale kristallijne laag 

eiwitten. Deze eiwitten worden door middel van een zelfassemblage proces geordend in de 

zogenoemde S-laag. Deze S-laag is zeer stabiel en in staat om verschillende extreme 

milieu omstandigheden te weerstaan. Eiwitten in de S-laag zijn geassocieerd met het 

cytoplasmatisch membraan waardoor een zeer stabiele oppervlakte laag ontstaat.  

In Sulfolobales zijn twee eiwitten geïdentificeerd die de belangrijkste componenten van de 

S-laag vormen: SlaA en SlaB (Hoofdstuk 5). Eiwitten in de S-laag zijn zo stabiel dat ze 

van de cellen moeten worden geëxtraheerd met het denaturende detergents SDS. Echter 

de S-laag eiwitten denatureren enkel bij een zeer hoge pH (9 of hoger) en een 

temperatuur van tenminste 60 °C.  

SlaA vormt het hoofdbestanddeel van de S-laag en is gerangschikt in een kristallijne 

structuur met driehoekige en zeshoekige poriën. In deze structuur vormen SlaA-dimeren 

(biochemische term voor twee eiwitten die een interactie met elkaar aangaan) driehoekige 

eiwitstructuren (Hoofdstuk 7, Figuur 1). De zeshoekige eiwitstructuren worden gevormd 
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door interacties tussen de driehoekige eiwitstructuren. He blijkt dat het SlaA eiwit 

evolutionair gezien weinig geconserveerd is in zowel Sulfolobales en andere archaea. 

Identificatie van SlaA-homologen in andere Archaea is daarom niet goed mogelijk door 

middel van bioinformatische analyse, en vereist extractie en massaspectrometrie zoals het 

beschreven in Hoofdstuk 5.  

SlaB is noodzakelijk voor de associatie van de S-laag met de cytoplasmatisch 

membraan. SlaB vormt pilaarstructuren met de (door SlaA gevormde) S-laag. De C-

terminale hydrofobe transmembraan segment van SlaB is in het membraan verankerd. 

SlaA en SlaB gaan waarschijnlijk een zeer sterke interacties aan, maar het is niet bekend 

welke domeinen van beide eiwitten precies bij deze interactie betrokken zijn.  

Hoewel SlaA en SlaB de belangrijkste onderdelen van de S-laag vormen kan er niet 

uitgesloten worden dat er tijdens de extractie van de S-laag door SDS mogelijk ook 

andere eiwitcomponenten verwijderd werden. Uit ultrastructuuranalyse van de celwand 

van S. solfataricus is gebleken dat de ruimte tussen de S-laag en het cytoplasmatisch 

membraan gevuld lijkt te zijn met een hoge dichtheid aan biologische materialen mogelijk 

eiwitten (Hoofdstuk 3, Figuur 6). De identificatie en karakterisering van deze 

componenten zou kunnen bijdrage aan een beter begrip van de stabiliteit en functie van 

de S-laag. 

 

 

Het bindosoom 

De natuurlijke omgeving van S. solfataricus is relatief arm aan organische substraten. 

Deze micro-organismen beschikken daarom over een efficiënt mechanisme voor 

suikeropname: namelijk bindingseiwit-afhankelijke ABC transporters. Deze transporter 

zijn cruciaal voor de optimale groei van de cellen. Een ABC opname transort systeem 

bestaat over het algemeen uit drie componenten: een substraat bindende component die 

zich aan de buitenzijde van de cytoplasmatische membraan bevindt en zeer efficiënt 

suikers bindt, een membraancomponent dat een kanaal in het membraan vormt en het 

transport van suikers mogelijk maakt, en een ATPase domein dat functioneert als de 

motor van de ABC transporter en energie levert voor het substraattransport. De 

verschillende eiwitcomponenten van de ABC transporter worden geproduceerd door het 

ribosoom, een groot complex dat verantwoordelijk is voor de synthese van alle eiwitten 

waaruit de cel is opgebouwd. Vervolgens moeten de verschillende componenten van de 

ABC transporter op een correcte wijze in de celmembraan worden gebracht. Een 

belangrijke stap tijdens de opbouw van de ABC transporter is het verplaatsen van de 

substraatbindende eiwitten naar de buitenkant van de cel om vervolgens aan het 

oppervlak van de cellen geplaatst te kunnen worden. Om deze secretie mogelijk te maken 

beschikken de een aantal suiker bindende eiwitten over een specifiek soort signaalpeptide. 

Uit bioinformatische analyses blijkt dat deze signaalpeptiden homoloog zijn aan 

signaalpeptiden van eiwitten die aan de buitenkant van de cellen de bestanddelen van de 
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flagellen en pili vormen. Na secretie van de suikerbindende eiwitten, bevinden deze zich in 

een ruimte van 25-30 nm doorsnee tussen het cytoplasmatisch membraan en de S-laag 

van S. solfataricus (Hoofdstuk 1, Figuur 3, Hoofdstuk 3, Figuur 6). Deze ruimte wordt door 

ons de periplasmatische ruimte genoemd omdat het een grote hoeveelheden onbekende 

biologische materialen bevat en mogelijk een vergelijkbare functie heeft als het 

periplasma van bacteriën. 

Onze studies suggeren dat deze suikerbindende eiwitten assembleren in een grotere 

structuur die wij het bindosoom noemen. Mogelijk is de vorming van een dergelijke 

structuur noodzakelijk om de suikerbindende eiwitten beter te positioneren ten opzichte 

van de S-laag waardoor de suikers efficiënter gebonden kunnen worden. Immers door de 

genetische inactivatie van het bindosoom assemblage systeem worden de suikerbindende 

eiwitten nog steeds over de cytoplasmatische membraan getransporteerd maar lijken ze 

sterk beperkt in de functionele binding van suikers voor transport.  

GlcS en AraS zijn twee suikerbindende eiwitten die respectievelijk glucose en 

arabinose binden. Beide eiwitten bevatten het eerder genoemde signaalpeptide dat 

betrokken lijkt te zijn bij de complexvorming aan het celoppervlak. In Hoofdstuk 3 is 

beschreven dat GlcS en AraS (gezuiverd uit S. solfataricus membranen) grote 

eiwitcomplexen kunnen vormen. Daarmee wordt het idee dat deze eiwitten door 

complexvorming het bindosoom vormen ondersteund alhoewel de genetische inactivatie 

van het assemblage systeem geen effect lijkt te hebben op de vorming van deze 

eiwitcomplexen. Mogelijk heeft het bindosoom een nog complexere structuur die niet 

stabiel is onder de condities van eiwitextractie die wij hebben toegepast. 

In Hoofdstuk 2 is het biologische systeem beschreven dat verantwoordelijk is voor de 

opbouw van het bindosoom van S. solfataricus. Dit tot dan toe onbekende systeem is door 

ons Bas (bindosome assembly system) genoemd. Het Bas-operon bestaat uit 5 genen: 

basA, basB, basC, basE en basF. De genen basE en basF coderen voor twee eiwitten die 

de kern van het Bas complex vormen. BasF is een eiwit dat is ingebed in de 

cytoplasmatisch membraan en BasE is een cytoplasmatische ATPase dat geassocieerd is 

met BasF. Het BasEF complex vormt op deze wijze een platform voor de assemblage van 

het gehele bindosoom. De rol van BasEF is onderzocht door de genen die voor deze 

eiwitten coderen uit het genoom van S. solfataricus te verwijderen en vervolgens het 

effect van deze mutanten te onderzoeken. S. solfataricus cellen die de basE en basF 

genen missen bleken een sterk gereduceerde groei te vertonen in een medium met 

glucose of arabinose als koolstofbron (Hoofdstuk 2, Figuur 3). Deze reductie in groei lijkt 

gecorreleerd met een sterk afgenomen efficiency van glucose en arabinose transport. 

Middels controle-experimenten is aangetoond dat de deletie van basEF geen effect heeft 

op de expressie van de onderdelen van de glucose en arabinose ABC transporters 

(Hoofdstuk 2, Figuur 3). Na herintroductie van basEF in de ΔbasEF stam werd de 

verminderde opname van glucose hersteld en het effect van de deletie dus 

gecomplementeerd (Hoofdstuk 2, Figuur 4). Deze resultaten tonen aan dat naast de ABC 
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transporter ook het BasEF complex essentieel is voor efficiënte opname van suikers. De 

exacte rol van BasEF en het mechanisme van bindosoom-assemblage is echter nog niet 

aangetoond. 

BasE en BasF zijn tot expressie gebracht in S. solfataricus en konden vervolgens als 

een eiwitcomplex uit het membraan geïsoleerd worden (Hoofdstuk 3). De verdere BasEF 

extractie en zuivering uit het cytoplasmatisch membraan bleek een uitdaging, en na 

zuivering bleek het BasEF complex niet stabiel genoeg voor verdere functionele en 

structurele analyse. De grootte van het complex en de stoichiometrie van de Bas 

componenten zijn hierdoor nog altijd onbekend.  

De basABC genen coderen voor eiwitten met een klasse III signaalpeptide. Deletie 

basABC leidde tot een verminderde celgroei en suikeropname, maar dit effect was echter 

kleiner dan waargenomen in de cellen met de basEF deletie. Met bioinformatische 

analyses hebben we geen andere homologe eiwitten in Archaea kunnen identificeren. 

Daardoor blijft de exacte rol van BasABC voor alsnog onduidelijk. Analyse van de basABC 

genen (Hoofdstuk 2) wees uit dat deze betrokken zijn bij de opbouw van het bindosoom, 

maar dat deze niet essentieel zijn voor een correcte assemblage van de ABC transporter.  

Zoals het eerder is beschreven, de cytoplasmatisch membraan en de S-laag van S. 

solfataricus, vormen een periplasmatische ruimte met een dikte van 25 nm. In deze 

ruimte bevinden zich grote hoeveelheid biologische onbekende materialen (Hoofdstuk 3, 

Figuur 6). De suikerbindende eiwitten van de ABC transporter die aan de buitenkant van 

de cellen geassembleerd moeten worden, bevinden zich mogelijk ook in deze ruimte. De 

opbouw van deze eiwitten tot bindosoom vindt waarschijnlijk ook plaats in dit 

compartiment. Echter, door de grote dichtheid van biologische materialen in deze ruimte, 

was het niet mogelijk de bindosoom structuur hier te observeren (Hoofdstuk 3, Figuur 6). 

Complexvorming van de suikerbindende eiwitten zou nodig kunnen zijn voor de juiste 

lokalisatie van deze eiwitten. Bijvoorbeeld positionering van de bindingseiwitten ten 

opzichte van de S-laag (hoofdstuk 2, figuur 8) resulteert mogelijk tot een efficiëntere 

diffusie van suikers door de celoppervlak echter de precieze structuur en samenstelling 

van het bindosoom blijft vooralsnog onduidelijk.  

 

 

De rol van extracellulaire structuren in oppervlakte binding en kolonisatie van S. 

solfataricus 

In Hoofdstuk 4 is beschreven hoe we met behulp van het elektronenmicroscoop de functie 

van flagellen en UV-geïnduceerde pili (Ups) van S. solfataricus hebben onderzocht. Al 

eerder was aangetoond dat flagellen van S. solfataricus noodzakelijk zijn voor de 

beweeglijkheid van cellen op bepaalde oppervlakten. Waarschijnlijk kunnen cellen met 

behulp van flagellen ontsnappen uit een leefomgeving met lage concentraties 

voedingsstoffen. Het Ups systeem van S. solfataricus is essentieel voor de bescherming 

van cellen tegen UV-straling. Bij blootstelling aan UV-straling produceert S. solfataricus 
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Ups pili, waarna de cellen aggregeren. Ups pili dragen mogelijk bij aan de uitwisseling van 

genetisch materiaal tussen cellen waardoor reparatie van de ontstane DNA-breuken 

mogelijk is. Hiernaast blijken Ups pili ook vereist voor aanhechting van de cellen aan 

bepaalde oppervlakken (Hoofdstuk 4). Uit waarnemingen met elektronenmicroscopie bleek 

dat S. solfataricus in staat is om op verschillende oppervlakten te hechten en deze 

vervolgens te koloniseren. Geteste oppervlaktes waren: mica, een mineraal met een zeer 

gladde structuur, glas en elektronenmicroscopie-grids die met koolstof gecoat waren. 

De rol van flagellen en Ups pili in oppervlaktekolonisatie is vastgesteld met behulp van 

S. solfataricus stammen waarin de essentiële genen van de flagellen en Ups pili verwijderd 

waren. Deze stammen bleken niet in staat op de geteste oppervlakken te koloniseren. 

Gedurende oppervlaktekolonisatie produceert S. solfataricus extracellulaire 

suikerhoudende materialen (Extracellular Polymeric Substance, EPS). De EPS bestaat 

onder andere uit glucose, mannose, α-D-galactose en N-acetyl-D-glucosamine. EPS 

coating van gladde abiotische oppervlakken zoals mica en glas kan het 

aanhechtingsvermogen van cellen verhogen. We hebben waargenomen dat S. solfataricus 

PBL2025 meer EPS produceert dan S. solfataricus P2 (wildtype). S. solfataricus PBL2025 is 

een stam waarbij een genomische regio met circa 50 genen ontbreekt. Veel van deze 

genen zijn mogelijk betrokken bij de aanmaak en afbraak van suikers en suikertransport. 

Deze genen zouden dus betrokken kunnen zijn bij de productie en uitscheiding van EPS. 

Toekomstig onderzoek zal meer inzicht kunnen geven in de rol van EPS in oppervlakte 

aanhechting en de individuele rol van flagellen en pili in dit proces. 
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