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Structure-function relationships of Arabidopsis thaliana SOG1, a 
master regulator in plant DNA damage control   

 

Vanwege hun sessiele levensstijl hebben planten unieke manieren 

ontwikkeld om met stress om te gaan. Dit is belangrijk, omdat 

omgevingsstress kan leiden tot DNA-schade. Dit resulteert in het 

onderbreken van de celcyclus en dus belemmering van de groei. Een 

belangrijke oorzaak van DNA-stress is aluminiumstress, voornamelijk 

een probleem in zure bodems, wereldwijd goed voor 30% van de 

akkerbouwgrond. Bij dieren staat de respons op DNA-stress onder 

controle van p53 - de "bewaker van het genoom". Opvallend is dat er in 

plantengenomen geen p53-homoloog aanwezig is. De plant-specifieke 

transcriptiefactor Suppressor of Gamma Response (SOG1) werd naar 

voor geschoven als het alternatief voor p53 in planten. SOG1 is 

verantwoordelijk voor de activatie van genen, waardoor de plantencel 

goed kan reageren op zijn omgeving. Tot op heden zijn de moleculaire 

details over de structuur en functie van SOG1 nog niet onderzocht, wat 

maakt dat het niet geweten is hoe SOG1 zijn rol op moleculair niveau 

vervult. 

Tijdens dit proefschrift werden zowel SOG1 als zijn individuele 

domeinen heteroloog tot expressie gebracht en gezuiverd. Structurele 

analyse toont aan dat SOG1 zeer intrinsiek ontvouwen is, hetgeen 

kristallisatie verhindert. We laten ook zien dat SOG1 DNA in vitro zeer 

aspecifiek bindt en dat SOG1 twee onafhankelijke DNA-bindende 

domeinen bevat. De IDP-regio van SOG1 bevat een aantal 

fosforylatieplaatsen, maar in tegenstelling tot in vivo studies, werd 

geen effect van fosforylatie waargenomen op DNA-bindingsspecificiteit. 

Een extra niveau van regulering zou kunnen optreden door eiwit-eiwit 

interactie. In vivo en in vitro kon geïdentificeerd en bevestigd worden 

dat de nauw verwante ANAC044 een SOG1-interactor is. Met als doel de 

in vivo rol van SOG1 beter in kaart te brengen, werd ten slotte een 

chemisch genetisch screen uitgevoerd om kleine moleculen te vinden 

die de SOG1-afhankelijke aluminiumtoxiciteit in Arabidopsis thaliana 

verminderen. Deze benadering onthulde een nieuw verband tussen 

aluminiumstress en fosfaatdepletie in planten via het CK2-kinase. 

Deze studie is een eerste stap naar het integreren van complementaire 

structurele en moleculaire gegevens in een DNA-bindend model voor 

SOG1. Omdat SOG1 centraal staat in de stressrespons in planten, brengt 

dit ons een stap dichter bij het begrijpen van hoe planten omgaan met 

hun uitdagende omgeving. 
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