
 
 
  

Proteïnefosforylatie is een essentieel en efficient 

mechanisme dat cellen toelaat om signalen te transduceren 

en verschillende processen te reguleren. Het bestaan van 

proteïnefosforylatie in de drie domeinen is gekend en het 

proces werd grondig bestudeerd in Eucarya en Bacteria. 

Daarentegen is er weinig geweten over proteïnefosforylatie 

in Archaea.  

Een fosfoproteoomstudie toonde aan dat 

proteïnefosforylatie veelvuldig voorkomt in de model-

archeon Sulfolobus acidocaldarius, waarbij verschillende 

doelwit-proteïnen betrokken zijn in centrale cellulaire 

processen zoals respiratie, motiliteit en 

transcriptieregulatie. Het is intrigerend om vast te stellen 

dat de meeste fosforylatie-gebeurtenissen plaatsvonden op 

tyrosine-residues. De duidelijke abundantie van fosforylatie 

in Sulfolobus gaat gepaard met een gebrek aan betrouwbare 

informatie over het fenomeen.  

In dit werk werd de rol van fosforylatie voor het 

functioneren van twee transcriptieregulatoren bestudeerd 

in S. acidocaldarius: één betrokken in cellulaire motiliteit 

(AbfR1) en één in vetzuurmetabolisme (FadR). Het effect 

van fosforylatie op DNA-binding en ligand-binding werd 

bestudeerd. Daarenboven heb ik een nieuw proteïne-kinase 

geïdentificeerd, dat het eerste van zijn type is om 

beschreven te worden in Archaea. De enzymatische 

activiteit van deze vertegenwoordiger van een nieuwe 

archaeale familie van kinasen werd geanalyseerd, naast het 

identificeren van proteïnesubstraten met behulp van een 

fosfoproteoom-aanpak. Samenvattend draagt dit werk bij 

tot het beter begrijpen van signaaltransductiemechanismen 

in S. acidocaldarius door middel van de fosforylatie van 

transcriptiefactoren. 
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