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Al sinds hun ontdekking is er grote interesse in archaea en de vele extremofielen die
deel uitmaken van dit domein van het leven. Uit een fundamenteel standpunt heeft de
studie van deze organismen bijgedragen aan het ontrafelen van het mysterie van de
oorsprong van het leven en complexe biologische systemen in de natuur. Daarenboven
kunnen we dankzij de studie van extremofiele archaea beter begrijpen hoe het leven
niet kan overleven en zelfs gedijen in extremen omgevingen. Ondanks decennia van
onderzoek  is  het  echter  zo  dat  vele  aspecten  van  de  fysiologie  van  archaea
onvoldoende begrepen worden. Een voorbeeld hiervan is hun vetzuurmetabolisme. In
tegenstelling tot bacteriën en eukaryoten,  die gebruik  maken van vetzuren voor de
opbouw  van  hun  membraanlipiden,  gebruiken  archaea  isoprenoide  gebaseerde
membraanlipiden.  Ondanks  de  afwezigheid  van  vetzuren  in  hun  membraanlipiden
bevatten veel archaea echter wel een groot aantal vetzuurmetabolisme genen in hun
genoom. Over de functie van vetzuren en genen coderend voor hun metabolisme is
echter weinig geweten.

De vele extremofiele archaea hebben ook mogelijke biotechnologische toepassingen
aangezien  deze  kunnen  bijdragen  tot  de  ontwikkeling  van  ecologische  en
(kosten)efficiëntere  processen.  Vetzuren  en  hun  derivaten  worden  beschouwd  als
interessante  doelchemicaliën  voor  bioproductie  als  een  duurzamer  alternatief  voor
petrochemische  productie.  De  overweging  van  extremofiele  archaea  en  hun
biologische delen als waardevolle componenten van biologische productieprocessen,
vereist  betere  karakterisering  van  inheemse  mechanismen  en  metabolismes  met
interessante doelchemicaliën zoals vetzuren.

Sulfolobus  acidocaldarius is  een  themacidofiel  archaeon  met  een  optimale
groeitemperatuur  tussen  70-80°C  en  een  pH  van  2  tot  3.  Het  is  een  belangrijk
modelorganisme voor (cren)archaea. Door het thermofiele en acidofiele karakter van S.
acidocaldarius is  het  een  interessant  organisme  voor  gebruik  in  industriële
(bio)processen.  In  dit  doctoraatsproject  heb  ik  nieuwe  inzichten  over
vetzuurmetabolisme in  S. acidocalarius gecreëerd,  wat nieuwe perspectieven brengt
voor potentiële industriële toepassingen. Eerst werd een vetzuur en lipide metabolisme
gencluster  (saci_1103-1126)  in silico onderzocht.  Hierbij  werden de functies  van de
aanwezige  enzymen  en  mogelijke  metabolische  routes  waarbij  ze  betrokken  zijn
onderzocht.  Het  gencluster  bevat  lipases,  esterases  en  ß-oxidatie  enzymen.  Verder
werd een TetR transcriptionele regulator, FadRSa, aanwezig in het gencluster uitvoerig
gekarakteriseerd. Deze vertoond een verschillende bindingsmodus afhankelijk van de
herkenningssequentie en reguleert de genexpressie van het volledige gencluster door
middel van slechts enkele bindingssites De vergaarde kennis over FadRSa werd gebruik
voor  het ontwerp  van hybride bacteriële promoteren die  gereguleerd  worden door
FadRSa.  Dit  laat  ons  toe  het  regulatorisch  mechanisme  van  de  regulator  beter  te
begrijpen en zet een eerste belangrijke stap naar het uitbreiden van beschikbare acyl-
CoA  responsieve  promotoren.  Tot  slot  werden  voorspelde  ß-oxidatie  enzymen  van
leden van de Sulfolobales gezuiverd en gekarakteriseerd. Hiermee werden de eerste
stappen gezet naar het beter begrijpen van vetzuurmetabolisme in deze organismen en
mogelijk gebruik van deze enzymen in industriële toepassingen.
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Met zijn onderzoek zette hij de eerste stappen
in de richting van industriële toepassingen van
Sulfolobus  acidocaldarius,  een
thermoacidofiele  archaeon,  gebruik  makend
van  synthetische  biologie.  Naast  twee  peer-
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