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Archaea, ook wel het ‘derde domein’ van het leven genoemd, zijn microorganismen die getypeerd worden door meerdere extremofiele soorten
levend in b.v. heetwaterbronnen en zoutmeren, hoewel ze ook
teruggevonden
worden
in
gematigde habitats. Sulfolobus
acidocaldarius, een aeroob thermofiele crenarchaeon, werd geïsoleerd
uit solfatares, zwavelrijke heetwaterbronnen die gekarakteriseerd zijn
door een hoge temperatuur en lage pH en is een belangrijk
modelorganisme binnen het domein van Archaea. Door te leven in een
dynamisch ecosysteem met sterk wisselende omgevingscondities, zoals
de temperatuur, is het duidelijk dat S. acidocaldarius onderworpen
wordt aan een hoog stressgehalte. Een aangepaste genregulatie in
respons op stresscondities zoals hitteschok is dan ook cruciaal voor de
overleving en fitheid van de cellen. Slechts weinig informatie is
beschikbaar over de fysiologische rol van transcriptiefactoren in archaea
en meer nog, hoewel men kan veronderstellen dat hittestress
gereguleerd wordt op transcriptioneel niveau, zoals dit het geval is bij
bacteriën en eukaryoten, is tot dusver geen enkele archaeale regulator
in verband gebracht met hitteschok-respons. Dit werk wordt gefocust op
hitteschok-geïnduceerde transcriptieregulatie en heeft als doel de
geïnduceerde transcriptiefactoren te karakteriseren. In een eerste deel
richt ik mij op het definiëren van hitteschokstress voor S.
acidocaldarius door het fysiologisch effect van hitteschok op de cellen te
beschrijven aan de hand van groeisnelheid en overleving. Genexpressieanalyses hebben een differentiële expressie van zes genen, coderend
voor transcriptieregulatoren, onthuld, nadat cellen aan een 10°Chitteschok werden onderworpen. Gebaseerd op dit resultaat, werden in
het tweede deel van dit werk een GntR-achtige transcriptiefactor, een
TetR-achtige transcriptiefactor en een klein DNA-bindend proteïne
gekarakteriseerd. Gedetailleerde studies werden uitgevoerd om de
DNA-interactiemodus, regulon, regulatorisch mechanisme
en
proteïnestructuur te ontrafelen. Hoewel geen enkel van deze
bestudeerde regulatoren uiteindelijk op een directe manier betrokken is
bij de regulatie van hittestress-respons, levert dit werk nieuwe inzichten
in de moleculaire werking van transcriptiefactoren in S. acidocaldarius.

