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SAMENVATTING 
 

Uitdagingen en metabole netwerken bij hoge temperatuur:  

het centrale koolhydraatmetabolisme van Sulfolobus solfataricus 

 

Waarschijnlijk geeft het centrale koolhydraatmetabolisme (CKM) van 

S. solfataricus P2 een goed beeld van de complexiteit en veelvuldigheid van de 

centrale metabole paden in Archaea. Hoewel veel ongebruikelijke enzymen en 

metabole paden geïdentificeerd zijn in Archaea, is de kennis van de 

netwerktopologie alsook van de regulatie ervan in deze organismen vrij beperkt. 

Het onderhavige onderzoek bekijkt of het CKM van S. solfataricus 

netwerkmechanismen gebruikt als het zich aanpast aan temperatuursveranderingen. 

Daarmee maakt dit onderzoek deel uit van het Sulfolobus systeembiologieproject 

(SulfoSYS geheten). Dat zich ten doel stelt om uit genoom-, transcriptoom- 

proteoom-, metaboloom- en biochemische gegevens, een compleet beeld te 

verkrijgen van de netwerkregulatie van het antwoord van het CKM van 

S. solfataricus op uitdagingen die samenhangen met hoge en wisselende 

temperaturen. Het SulfoSYSproject doet dit onder meer door het maken van 

dynamische modellen van het netwerk (Albers et al., 2009). De bepaling van de 

topologie van het network, d.w.z. het ophelderen van welke biochemische reakties 

en genprodukten aanwezig zijn en hoe zij zich met elkaar verbinden tot hele 

metabole routes, is een belangrijke voorwaarde voor netwerkbegrip. Tijdens dit 

projekt zijn de genoomannotaties van S. solfataricus en S. acidocaldarius 

geactualiseerd met het oogmerk de genoombrede analyses te verbeteren en is 

bioinformatica gebruikt om het CKM van S. solfataricus te reconstrueren. Bovenop 

het niet-fosforylerende glyceraldehyde-3-fosfaat dehydrogenase (GAPN) en het 

2,5-dioxopentanoaat dehydrogenase, werden drie paralogen die tot de aldehyde 

dehydrogenase superfamilie behoren, geïdentificeerd in het genoom van 

S. solfataricus. Om na te gaan of deze eiwitten inderdaad een rol zouden kunnen 

spelen in het onderzochte netwerk, werden de recombinante eiwitten bekeken op 

hun substraatspecificiteit. Het onderzoek onthulde dat Sso-1629 en Sso-1842 

succinaat semialdehyde dehydrogenases vertegenwoordigen, terwijl Sso-1218 

activiteit vertoont jegens methylmalonaat semialdehyde. Deze drie genprodukten 

maken daardoor geen deel uit van het CCM dat het onderwerp is van deze studie. 

Daarentegen stel ik een functie voor voor een aldehyde oxidoreductase met 

ferredoxine in plaats van NAD(P)
+
 als electronacceptor. Dit door Sso-2636, Sso-

2637, en Sso-2639, gecodeerde enzym zou dan glyceraldehyde omzetten in 

glycolzuur in S. solfataricus. Dit voorstel leidt tot een netwerk in S. solfataricus dat 

een volledige semi-fosforylerende (sf) en een niet fosforylerende (nf) tak bevat van 

het Entner-Doudoroff (ED) katabole pad. Hiermee beschikken de cellen over een 

route die één ATP maakt (uit ADP en fosfaat) voor elk molecuul druivensuiker dat 
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in twee pyrodruivenzuurmoleculen wordt omgezet en twee routes die daarbij geen 

ATP maken. 

Als, op basis van de genen die coderen voor enzymactiviteiten er een 

topologie bestaat van een aaneengesloten netwerk, dan betekent dat nog niet dat die 

volledige topologie ook altijd tot actief is. Wij hebben voor het EDpad aangetoond 

dat alle stappen bij alledrie de temperaturen waar we dat onderzochten actief zijn. 

Dit suggereert dat het metabole netwerk zou kunnen functioneren tijdens groei van 

S. solfataricus. Vervolgens hebben we een aantal mogelijke mechanismen van 

aanpassing van het netwerk aan veranderende temperaturen onderzocht. We 

konden aantonen dat de cellen het probleem van temperatuuraanpassing niet op de 

moleculaire manier oplossen, d.w.z. niet door alle enzymen 

temperatuuronafhankelijk te laten zijn. Ook is de temperatuuraanpassing niet 

gebaseerd op het meest eenvoudige netwerk mechanisme, te weten het mechanisme 

waarin alle enzymen dezelfde temperatuurcoëfficiënt zouden hebben: De enzymen 

hebben wel degelijk verschillende temperatuurcoëfficiënten. Dit zou leiden tot 

variatie van stationaire toestands metaboliet niveaus met de temperatuur, tenzij de 

beperkte veranderingen in genexpressie met de temperatuur of de afhankelijkheden 

van de Km’s van de temperatuur hiervoor precies zouden compenseren. We 

rapporteren aanwijzingen voor een combinatie van metabole regulatie en 

genexpressie regulatie door de cel in antwoord op de uitdaging van 

temperatuurverandering. Dit behoeft verder onderzoek alsmede bevestiging door 

meer gedetailleerd modelleren en nauwkeuriger bepaling van intracellulaire 

metabolietconcentraties. 

Om meer inzicht te verkrijgen in zowel de functie als het gebruik van de 

twee takken van de S. solfataricus ED route werd glyceraatkinase (een enzym in de 

nf-ED tak) verder onderzocht. Een deletiestam werd gemaakt waarin specifiek de 

sf-ED tak geblokkeerd was. De glyceraatkinase reactie wordt geremd door hoge 

concentraties van zijn substraat glycerinezuur. Hierdoor hoopten glycerinezuur 

alsmede andere stoffen in de nf-tak van de ED route op, toen de sf-tak van de ED 

route afgesloten werd door de deletie. Groeistudies met de deletiestam toonden aan 

dat deze ophoping de groei niet belemmerde. Dit doet vermoeden dat de functie 

van glyceraatkinase meer ligt in het bufferen van de stroom door de 

gemeenschappelijke aftakking onderin de EMP route dan in het laag houden van de 

concentratie van glycerinezuur. 

In modellen van (hyper)thermofiele systemen dienen ook de spontane 

reacties, d.w.z. reacties die niet door enzymen gekatalyseerd worden en te wijten 

zijn aan thermische instabiliteit van intermediairen, geïntegreerd te worden. 

Daarom werd de vervalkinetiek van een aantal CKM intermediairen bepaald. In het 

bijzonder de triosefosfaten, d.w.z. glyceraldehyde 3-fosfaat (GAP; halfwaardetijd 

1.6 minuten bij 80°C), dihydroxyacetonfosfaat (DHAP, halfwaardetijd 5.3 minuten 

by 80°C), en 1,3-bisfosfoglycerinezuur (1,3 BPG; halfwaardetijd 1.6 minuten bij 
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60°C (Ahmed et al., 2005)), warmte-labiel zijn. Dit voegt dus tenminste drie 

stappen toe aan de netwerktopologie die door het genoomnetwerk gedefinieerd 

wordt. In overeenstemming hiermee werd een kleinschalig kinetisch 

blauwdrukmodel ontwikkeld van een deel van de glycolyse (te weten de omzetting 

van GAP in pyrodruivezuur) door het uiteenvallen van 1,3BPG alsook de 

additionele GAPN reactie die S. solfataricus herbergt, toe te voegen aan het model 

van bakkersgist (S. cerevisiae; Teusink et al., 2000). Dit model speelt voor dat het 

het gunstigst voor leven bij hoge temperatuur zou zijn om de glycolytische stroom 

om te leiden door de GAPN reactie en fosfoglyceraatkinase (PGK) af te sluiten 

gedurende die glycolyse. Dit zou een energetisch nadelig, om niets ronddolen door 

PGK voorkomen, een proces dat de ATP/pyrodruivezuur opbrengst van 

druivesuikerafbraak negatief zou maken. We bediscussiëren ook dat 

thermolabiliteit niet uitsluitend een energieprobleem is. Het kan ook leiden tot de 

ophoping van giftige verbindingen zoals methylglyoxaal en glyceraldehyde.  

Netwerkfunctie wordt niet alleen bepaald door de topologie die in het 

genoom begrepen ligt en ook niet alleen door de expressie van die topologie. De 

kinetische eigenschappen van de enzymen bepalen ook sterk of en waar de 

materiestromen lopen en welke metabolieten ophopen. Van de erbij betrokken 

enzymen hebben we GAPN, glyceraldehyde 3-fosfaat dehydrogenase (GAPDH) en 

PGK gekarakteriseerd. Dit hield in het kloneren, tot expressie brengen, en in detail 

analyseren bij verschillende temperaturen (van 60°C tot 88°C) met het oogmerk 

om het blauwdrukmodel te voorzien van de regulatoire parameterwaardes die de 

stroom door deze reacties in het bijzonder bepalen. Vergelijk van 

parameterwaardes van de enzymen alsmede analyses van deletiestammen 

onthulden dat in S. solfataricus GAP alleen lijkt te worden afgebroken door GAPN 

(vanwege een sterke activering door glucose 6-fosfaat en een toenemende 

GAPoxidatie met toenemende temperatuur), terwijl het GAPDH/PGK koppel 

nodig is voor het anabolisme. De stap (PGK) die in de anabole gang van zaken 

1,3BPG maakt, wordt trager bij hogere temperaturen (vanwege een sterke regulatie 

door de energielading van de cel). Tegelijkertijd versnelt de GAP consumerende 

stap (GAPDH), hetgeen zou kunnen resulteren in geminimaliseerde hoeveelheden 

van het instabiele metaboliet 1,3BPG. Dit veronderstelde stroompatroon dient nog 

bevestigd te worden door verdere modelleerstudies. 

Verder kon worden aangetoond dat GAP en DHAP snel verwijderd worden 

in S. solfataricus en gevangen worden in fructose 6-fosfaat via het bi-functionele 

fructose-1,6-bisfosfaat aldolase/fosfatase. De nauwe koppeling van deze twee 

activiteiten (te weten fosfatase en aldolase) zorgt voor eenrichtingskatalyse in de 

richting van gluconeogenese en in een snelle omzetting van de warmtelabiele 

triosefosfaten in het temperatuurstabiele fructose 6-fosfaat (Say et al., 2010). De 

regulatiepatronen die we hier waarnemen stellen S. solfataricus mogelijkerwijs in 

staat om de reservoirs met stoffen die bij hoge temperatuur uiteenvallen, klein te 
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houden om daarmee het uiteenvallen te beperken. Het blijft een uitdaging om dit 

regulatiemechanisme voldoende te begrijpen. De hier verkregen resultaten worden 

momenteel gebruikt om (in samenwerking met Jack Snoep en Hans V. Westerhoff) 

een precies model te maken van het relevante deel van het CKM van 

S. solfataricus. In nieuwe metingen zullen de concentraties van intermediairen 

bepaald worden, alsook het verlies dat het organisme lijdt aan koolstof en Gibbs 

energie.  

Ik kom tot de slotsom dat S. solfataricus op allerlei complexe manieren 

reageert op de waarschijnlijk meest indringende uitdaging waarvoor levende 

organismen zich gesteld zien, te weten die van hoge en variabele temperaturen, een 

directe uitdaging waartegen het organisme zich niet kan verdedigen middels 

membranen. Het behoeft dan ook geen verbazing dat het organisme zich tenminste 

op twee manieren verdedigt, d.w.z. deels direct en metabool, en deels indirect en 

wellicht meer strategisch, d.w.z. via genexpressie. 


