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Sodameren zijn een type dubbel-extreme omgevingen, gekarakteriseerd door 
twee eigenschappen: (i) natrium carbonaat/bicarbonaat is het dominante zout, 
in plaats van natriumchloride en (ii) ze hebben een matige tot zeer hoge zout-
cocentratie vanwege indamping. De aanwezigheid van natrium carbonaat en bi-
carbonaat leidt tot een stabiele, verhoogde pH die gemiddeld boven de 9 ligt. 
Ondanks deze extreme condities vormen sodameren een habitat voor zeer diverse 
microbiële samenlevingen, waarin een groot aantal functionele groepen verte-
genwoordigd wordt, waaronder cyanobacteriën, foto- en chemotrofe zwavel-
bacteriën, sulfaat- en zwavelreducerende bacteriën, en primaire en secundaire 
fermenteerders. Deze organismen vormen de drijvende kracht achter zeer acti-
eve biogeochemische cycli, waarvan de zwavelcyclus een van de belangrijkste is. 
Doordat het zwavelatoom acht mogelijke oxidatiegraden heeft, is de zwavelcyclus 
in werkelijkheid een complex netwerk van reacties met talloze tussenproducten 
die gevormd worden in biotische en abiotische reacties. De belangrijkste groep 
van zwavel-oxiderende bacteriën in sodameren is het genus Thioalkalivibrio, wat 
behoort tot de familie Ectothiorhodospiraceae binnen de Gammaproteobacteria. 
Recente fylogenomische analyse verplaatst het merendeel van de stammen echter 
naar de nieuwe familie Thioalkalivibrionaecae en behoudt slechts drie soorten 
(Tv. denitrificans, Tv. thiocyanodenitrificans en Tv. sulfidiphilus) in de Ectothi-
orhodospriaceae. Deze obligaat haloalkalifiele en chemolithoautotrofe bacteriën 
zijn in staat een groot aantal gereduceerde zwavelhoudende stoffen te oxideren, 
waaronder sulfide, thiosulfaat en zwavel. Een aantal soorten kunnen daarnaast 
het mild giftige thiocyanaat (NCS-) gebruiken als elektrondonor en als zwavel- 
en stikstofbron. Het doel van het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift was 
om met behulp van genomics en transcriptomics het zwavelmetabolisme van 
Thioalkalivibrio te bestuderen, met nadruk op de afbraak van thiocyanaat.

Ten eerste werden de genomen van drie thiocyanaat-gebruikende Thioalkali-
vibrio-soorten (Tv. paradoxus, Tv. thiocyanoxidans en Tv. thiocyanodenitrificans) 
vergeleken (Hoofdstukken 2 en 3). De laatstgenoemde van deze drie soorten 
breekt thiocyanaat eerst af tot carbonylsulfaat (COS) door middel van hydrolyse 
van de nitrilverbinding, waarna COS nogmaals gehydrolyseerd wordt tot sulfide 
en kooldioxide. De andere twee soorten gebruiken een enzym, thiocyanaat dehy-
drogenase (TcDH), dat in staat is de sulfaanverbinding van thiocyanaat direct te 
oxideren naar zwavel. Deze reactie produceert cyanaat (CNO-) als bijproduct. De 
vergelijking van deze genomen liet zien dat het TcDH-gen onderdeel is van een 
geconserveerd operon, dat naast dit gen ook genen bevat voor koperresistentie 
(copCD), een eiwit export-systeem (tatA), flavocytochroom c (fccAB), een ATP-
type transporter en een twee-component regulatiesysteem onder controle van 
sigma factor 54 ( 54). Verdere analyse van beschikbare Thioalkalivibrio-genomen 
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onthulde dat dit cluster voorkomt in nog eens acht stammen en dat er twee types 
van dit TcDH-cluster bestaan. Type I werd aangetroffen in de genomen van 
Tv. paradoxus en Tv. nitratireducens, soorten die phylogenetisch afwijken van 
de overige Thioalkalivibrio-soorten. Type II werd gevonden in de acht overge-
bleven genomen en wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van twee extra 
genen: één dat codeert voor een bacterieel neuraminidase-achtig eiwit en één dat 
codeert voor een ijzer-buitenmembraan complex. Van beide eiwitten is de daad-
werkelijke functie onduidelijk. Uit verdere analyse van de genomen bleek dat 
Tv. thiocyanodenitrificans de genen mist voor de vorming van carboxysomen, dat 
er een gedeeltelijk operon voor nitraatreductase (nar) voorkomt in het genoom 
van Tv. thiocyanoxidans en dat zowel Tv. paradoxus als Tv. thiocyanodenitrificans 
zowel een H+- als een Na+-pompende variant van cbb3-type cytochroomoxidase 
bezitten, maar dat Tv. thiocyanoxidans alleen de Na+-pompende variant heeft.

De functie van het TcDH-operon werd verder onderzocht met behulp van een 
transcriptomics experiment (Hoofdstuk 4). Tv. thiocyanoxidans ARh 2T werd 
in drievoud gekweekt in chemostaatcultures, met thiosulfaat of thiocyanaat als 
elektrondonor. Nadat steady-state was bereikt, werd de biomassa geoogst en het 
RNA hieruit geëxtraheerd en gesequenced. Analyse van de genexpressie in de 
verschillende cultures toonde de kracht van chemostaatcultures aan: slechts 4% 
van alle genen die in het genoom van deze soort geannoteerd zijn, lieten een log-
fold change van 1.5 of meer zien. De grootste verandering, 7.5-voudig, was de 
expressie van het TcDH-gen in de cultures die op thiocyanaat gekweekt waren. 
De omliggende genen lieten eveneens een toename in expressie zien tijdens groei 
op thiocyanaat, van tussen 1.6-voud voor het twee-component regulatiesysteem 
en 6.9 voor fccA). Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat zowel het 
TcDH-gen als de omliggende genen betrokken zijn bij het metabolisme van 
thiocyanaat. Naast het TcDH-cluster werden er ook veranderingen in genex-
pressie geobserveerd voor aprAB, RubiSCO en sommige onderdelen van de car-
boxysoomschil in thiocyanaat-cultures. Deze toenames zijn waarschijnlijk nodig 
omdat cyanaat deze enzymen mogelijk inhibeert, hoewel deze hypothese niet is 
getest.

Ten slotte werd het complete zwavelgenrepertoire van het genus Thioalkalivi-
brio geanalyseerd zoals beschreven in Hoofdstuk 5. De eiwitsequenties voor alle 
genen die geannoteerd zijn in 75 Thioalkalivibrio-genomen werden in ortho-
loge groupen geplaatst en deze werden op de aanwezigheid van bekende zwavel-
genen getest. De initiële analyse van de aan- en afwezigheid van deze genen 
liet zien dat de genen voor sulfidedehydrogenase (fccAB), een incompleet sox 
systeem (soxAXYZB) en genen voor een sulfiet:quinone oxidoreuctase (soeABC) 
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in alle genomen aanwezig zijn. De genen voor een voorspeld heterodisulfide re-
ductase-achtig systeem (hdrC1B1A-hyp-C2B2), sulfiet:cytochroom c oxidore-
ductase (sorAB) en voor APS reductase/sulfaat adenylyltransferase (aprAB en sat) 
waren daarna de meest voorkomende genen, respectievelijk aanwezig in 73, 60 
en 47 genomen. De genen voor het dissmilatoire sulfiet reductase (dsrABEFH-
CMKLJOPRS; aanwezig in 6 genomen), sulfide:quinone oxidoreductase (sqr; 2 
genomen), zwavel oxygenase/reductase (sor; 3 genomen), thiocyanaat dehydro-
genase (tcdh; 10 genomen) en thiocyanaat hydrolase (scnABC; 1 genoom) zijn 
relatief zeldzaam in Thioalkalivibrio. Hierarchische clustering van de aanwezige/
afwezige genen leverde clusters op die grotendeels consisten zijn met reeds ge-
publiceerde fylogenomische analyses, zoals average nucleotide identity (ANI). 
Fylogenetische clustering van zwavelgenen gaf vergelijkbare verdelingen als de 
bestaande, op 16S rRNA gebaseerde methoden. De uitzondering hierop waren 
SoeA sequenties die niet op één tak van de fylogenetische boom clusterden. Van 
de sequenties die in de ortholoogtabel als voorspelde sqr-genen staan, clusterden 
er slechts twee (die van ALJD en ALEN 2) met bekende type I sqr, wat overeen 
komt met het vermogen van deze stammen om anaeroob te groeien. De overige 
sequenties vormden een zijtak van de type II sqr sequenties. Alles bij elkaar ge-
nomen, lijkt er een algemene route voor zwaveloxidatie in Thioalkalivibrio te 
zijn: van sulfide of thiosulfaat naar zwavel met behulp van fccAB of soxAXYZB; 
voor de reactie van zwavel naar sulfiet werd reeds het Hdr-achtige systeem voor-
gesteld, alhoewel hier nog geen sluitend bewijs voor is; de oxidatie van sulfiet 
naar sulfaat zou gekatalyseerd kunnen worden door soeABC, al ondersteunt de 
fylogenetische analyse geen rol in het kernmetabolisme voor deze genen, omdat 
SoeA sequenties niet op één tak clusteren. Het rDsr systeem is verantwoordelijk 
voor de oxidatie van zwavel in fylogenetisch afwijkende stammen van Thioal-
kalivibrio. De ‘zeldzame’ zwavelgenen hebben mogelijk niche-specifieke rollen, 
zoals bijvoorbeeld sqr in facultatief anaerobe stammen.

Al met al bieden de resultaten die hier gepresenteerd zijn nieuw inzicht in het 
metabolisme van thiocyanaat in Thioalkalivibrio. Een beter begrip van het bio-
chemische mechanisme van deze reactie leidt mogelijk tot vernieuwde biotech-
nologische toepassingen van deze bacteriën in de verwijdering van cyanide en 
thiocyanaat uit industriële afvalstromen. De analyse van 75 Thioalkalivibrio-ge-
nomen benadrukte een aantal onbeantwoorde vragen en leverde een aantal nieu-
we suggesties voor toekomstig onderzoek op, zoals de in vivo rol van meerdere 
sulfiet-oxidatiegenen in dezelfde stam en de genen die gerelateerd zijn aan type 
II sqr. De data die gepresenteerd wordt in dit proefschrift biedt een complet-
er inzicht in het zwavelmetabolisme van Thioalkalivibrio, de dominante groep 
zwavelbacteriën in sodameren.




