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Molecularr oxygen influences various processes in nearly all organisms. The major 

focuss of the investigations described in this thesis is the physiological response of 

EscherichiaEscherichia coli cells to oxygen and the molecular mechanisms underlying these 

responses.. Of crucial importance in this response is the ArcAB two-component 

regulatoryy system, which mediates a physiological response at the transcriptional level, 

byy changing expression of over 40 operons, in response to oxygen availability. E. coli 

respondss to oxygen deprivation, provided a suitable carbon source is available, by 

switchingg its catabolism from respiration to mixed acid fermentation. ArcAB is known 

too affect the expression of most of the genes encoding enzymes at the branch points 

betweenn these two alternative catabolic pathways. Although the ArcAB system 

respondss to oxygen availability, molecular oxygen is not the biochemical stimulus, 

triggeringg activation of this system. The central objective in this thesis is the 

elucidationn of the role of the ArcAB system in the regulation of catabolism of E. coli, 

inn part through identification of this stimulus. 

Catabolismm in E. coli under strictly anaerobic and fully aerobic conditions has 

beenn characterised in detail, both at the physiological and the molecular level. E. coli is 

ann enterobacterium, i.e. a regular inhabitant of the intestine. This natural habitat is 

neverr fully saturated with oxygen, nor ever strictly anaerobic. Conditions in this niche 

aree best described as 'microaerobic'. Therefore we aim in this study to explore, for the 

firstfirst time quantitatively under strictly defined conditions, responses of E. coli to 

differentt amounts of available oxygen, ranging from full aerobiosis to strict 

anaerobiosis.. To achieve this we developed an approach for cultivation under 

microaerobicc conditions, with strictly defined oxygen availability (Chapter 2). This 

approach,, based on the analysis of fermentation products, employs the chemostat 

culturingg technique and provides the first quantitative definition of microaerobiosis. 

Thee experiments presented in Chapter 2 have led to the conclusion that in liquid 

culturess neither the oxygen concentration in the input gas nor the measured residual 

dissolvedd oxygen concentration (parameters frequently used to describe microaerobic 

conditions)) are proper variables to describe responses to different oxygen availability 

inn E. coli. 
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Sincee the ArcAB system regulates expression of a number of key catabolic 

enzymes,, our next goal was to define under which condition this regulation occurs to 

thee maximal extent (Chapter 3). The results obtained revealed that the Arc-dependent 

geness analysed are maximally expressed under microaerobic conditions. The focApfl 

andd cydAB operons (encoding the anaerobic pyruvate formate-lyase and the 

microaerobicc cytochrome d terminal oxidase, respectively: both known to be under 

positivee control of the Arc system) were maximally induced by ArcAB in the low 

microaerobicc range (20 and 40% of aerobiosis respectively). In contrast, Ipd (encoding 

thee dihydrolipoamide dehydrogenase subunit E3 of the aerobic pyruvate 

dehydrogenasee complex, known to be under negative control of the Arc system) was 

maximallyy expressed in the high microaerobic range (approximately 70% of 

aerobiosis),, the region in which ArcA apparently exerted minimal repression. In 

conclusion,, maximal ArcAB mediated modulation of the expression of these operons 

occurred,, although at different oxygen availability levels, neither under strictly 

anaerobic-- nor under fully aerobic conditions. Furthermore, similar effects as induced 

byy oxygen availability on focAplf expression could be provoked by the addition of 

alternativee electron acceptors (like nitrate or fumarate). Also, the anaerobic expression 

off  this operon was influenced by the pH of the growth medium, which again is in 

agreementt with the interpretation that the stimulus activating the ArcAB system is not 

molecularr oxygen per se. 

Thee ArcB sensory kinase modulates ArcA transcriptional activity by trans-

phosphorylationn of the regulator at an aspartate residue. To understand the nature of the 

differentiall  microaerobic Arc-dependent gene expression (described in Chapter 3) and 

too further resolve the Arc-stimulus, it was important to be able to analyse the (change 

in)) phosphorylation level of the ArcA regulator under physiologically well-defined 

conditions.. The relative instability of the aspartyl-phosphate linkage complicates in 

vivovivo determination of such phosphorylation levels. To address the question of the in 

vivovivo phosphorylation level of ArcA at different oxygen availability, an indirect 

approachh was designed (Chapter 4). A reporter construct was made in which iacZ 

expressionn depends on the binding of phosphorylated ArcA (ArcA~P) to a single 

ArcA-bindingg site upstream of an artificial promoter. For this purpose, the ArcA-

bindingg site II of the cydA promoter region was selected, which has been reported to 

havee a high affinity for ArcA~P. The affinity, specificity and stoichiometry with which 

ArcAA and ArcA~~P bind to this site were determined in vitro (Chapter 4). Specific, high 
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affinityy interactions with this binding site were observed to occur only with the 

phosphorylatedd form of ArcA. Therefore, lacZ expression driven by this construct 

(whenn transferred to the chromosome in single copy), is expected to reflect in vivo 

ArcAA phosphorylation levels. Analysis with this reporter strain (Chapter 5) through the 

entiree range from fully aerobic to strictly anaerobic conditions revealed that ArcA is 

responsivee to the initial depletion of oxygen i.e. it is already activated when only 

minimall  limitation in the oxygen supply occurs, with maximal activity of the Arc 

systemm at appr. 85% of aerobiosis. This is not in agreement with the commonly 

acceptedd speculation that ArcA becomes maximally phosphorylated under anaerobic 

conditions.. A possible mechanism explaining the differential regulation of catabolic 

operonss in the microaerobic range, as a consequence of changes in the ArcA 

phosphorylationn level, is discussed in Chapter 8. Further studies on the lacZ expression 

fromm the reporter construct (Chapter 5) indicate that this approach can be used to 

estimatee changes in in vivo phosphorylation level of regulator proteins, phosphorylated 

att an aspartate residue, under well-defined growth conditions. These experiments 

additionallyy revealed that the growth rate significantly influenced lacZ expression from 

thee reporter construct, in an ArcAB-independent manner. 

Previouss studies have led to the suggestion that the stimulus sensed by ArcB 

mayy originate intra-cellularly (e.g. via some metabolic intermediate, such as NADH, 

pyruvate,, D-lactate, etc.) or in - or via - the cytoplasmic membrane (e.g. the proton 

motivee force). Therefore, we analysed the possible involvement of some of the 

potentiall  signals through the entire microaerobic range (Chapter 6), by their correlation 

withh the pattern of activation of the Arc system (Chapter 5). Most surprisingly, no 

singlee correlation was found. The proton motive force and the rate of electron transport 

bothh increased simultaneously with the ArcA-P level, in the range of 20 to 80 % of 

aerobiosis.. In addition, the decrease in the NADH/NAD ratio (and the NADH 

concentration)) coincided with a decrease in the ArcA-P levels in the range between 85 

andd 100% of aerobiosis. Based on these results, a possible model of signal sensing by 

thee ArcAB system is discussed in Chapter 8, using the combined physiological and 

molecularr data described in this thesis. 

Inn order to assess the physiological role of Arc-mediated regulation of 

catabolism.. a comparative study was performed with a wild type E. coli and a mutant 

lackingg the ArcA regulator (Chapter 6). A quantitative analysis of the relative catabolic 

fluxess through the major aerobic and anaerobic catabolic pathways revealed that in the 
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microaerobicc range the functioning of fermentative pathways is gradually replaced by 

respiratoryy pathways, as oxygen availability increased. Remarkably. PFL contributed 

significantlyy to the catabolic flux under microaerobic conditions and was found to be 

activee simultaneously with PDHc and (in the wild type) cytochrome bd -dependent 

respiration.. Deletion of arc A neither altered significantly the in vivo activity of PDHc 

andd PFL (both are under transcriptional control of Arc A) nor did it significantly affect 

fullyy aerobic and fully anaerobic catabolism. In contrast, a significant effect of the lack 

off  the ArcA regulator was found under microaerobic conditions: Increased respiratory 

activityy and an altered distribution of the respiratory flux between the cytochrome o-

andd d- terminal oxidases, an increased flux via the citric acid cycle, and a severe effect 

onn the NADH/NAD homeostasis. 

Itt is concluded that the primary role of the Arc system is the microaerobic 

controll  of the flow of reducing equivalents generated during substrate catabolism, into 

respirationn and fermentation, matching the amount of reducing equivalents to the 

amountt of available oxygen. 

Analysiss of the physiological response of E. coli cultures to different amounts of 

ann alternative electron acceptor (Chapter 7) showed that the modulation of the catabolic 

activityy in response to varying amounts of electron acceptor is in many respects 

independentt of the nature of the electron acceptor used. These results lead to the 

suggestionn that cells adjust their catabolic mode according to the maximally achievable 

ratee of electron flow via the respiratory chain (or: the capacity of an electron acceptor 

too re-oxidise NADH), rather than to the particular nature of an electron acceptor only. 
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Zuurstoff  beïnvloedt verscheidene processen in vrijwel alle organismen. Het 

belangrijkstee aandachtspunt van het onderzoek, dat in dit proefschrift is beschreven, is 

dee fysiologische respons van Escherichia co/i cellen op zuurstof en de moleculaire 

mechanismenn die hier verantwoordelijk voor zijn. Een centrale rol is weggelegd voor 

hett ArcAB sensor-regulator systeem, welke de fysiologische respons vanaf het 

transcriptionelee niveau overbrengt, door de expressie van meer dan 40 operons te 

veranderen,, als gevolg van de verandering van zuurstofbeschikbaarheid. E. co/i 

schakeltt zijn katabolisme bij zuurstofbeperking over van ademhaling naar fermentatie. 

Vann ArcAB is het bekend dat het de expressie van de meerderheid van de genen, 

coderendd voor enzymen van de vertakkingspunten van deze twee alternatieve katabole 

routes,, kan beïnvloeden. Ofschoon het ArcAB systeem reageert op zuurstof, is 

moleculairr zuurstof niet het biochemisch signaal. Het belangrijkste doel van dit 

proefschriftt is de rol van het ArcAB systeem in de regulatie van het katabolisme te 

verklaren,, gedeeltelijk door identificatie van de stimulus. 

Katabolismee van E. co/i onder strikt anaerobe en volledig aerobe 

omstandighedenn is goed gedocumenteerd, zowel op het fysiologische als het 

moleculairee niveau. E. co/i is een enterobacterium, dat wil zeggen een bewoner van het 

darmkanaal.. Deze natuurlijke omgeving is nooit volledig verzadigd met zuurstof, noch 

volledigg anaëroob. Condities in het darmkanaal worden het best beschreven met de 

termm 'micro-aeroob'. Daarom proberen we in deze studie een kwantitatief overzicht te 

makenn van de respons van E. co/i onder strikt gedefinieerde condities op verschillende 

hoeveelhedenn zuurstof, variërend van volledig aëroob tot volledig anaëroob. Om dit te 

bereikenn we hebben een aanpak ontwikkeld om de cellen onder micro-aerobe condities 

tee kweken, met een strikt gedefinieerde zuurstofbeschikbaarheid (hoofdstuk 2). Deze 

aanpak,, die is gebaseerd op de analyse van fermentatieproducten, gebruikt de 

chemostaatt kweektechniek en maakt voor het eerst een kwantitatieve definitie van 

micro-aerobee omstandigheden mogelijk. De experimenten, die in hoofdstuk 2 zijn 

gepresenteerd,, leidden tot de conclusie dat in vloeibare cultures noch de 

zuurstofconcentratiee in het inkomende gas, noch de gemeten residuele opgeloste 

zuurstofconcentratiee (parameters die veel worden gebruikt om micro-aerobe 
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omstandighedenn te beschrijven) goede variabelen zijn om de respons van E. co/i op een 

veranderingg in zuurstofbeschikbaarheid te beschrijven. 

Aangezienn het ArcAB systeem de expressie van een aantal belangrijke katabole 

enzymenn reguleert, was ons volgende doel de condities te definiëren onder welke deze 

regulatiee op maximaal niveau plaatsvindt (hoofdstuk 3). Uit de resultaten bleek dat de 

Arc-afhankelijkee genen die werden geanalyseerd onder micro-aerobe condities 

maximaall  tot expressie kwamen. De focApfl en cydAB operons (coderend voor het 

anaerobee pyruvaat formiaat lyase en het micro-aerobe cytochroom c/terminale oxidase, 

respectievelijk;; beiden onder positieve controle van het Are systeem) werden maximaal 

geïï nduceerd in het lage micreaerobe bereik (20 en 40% aëroob respectievelijk). In 

tegenstellingg hiermee, //x/(coderend voor het dihydrolipoamide dehydrogenase, de E3 

subunitt van het aerobe pyruvaat dehydrogenase complex, welk onder negatieve 

controlee van het Arc-systeem staat) kwam maximaal tot expressie in het hoge micro-

aerobee bereik (ca. 70% aëroob), het bereik waar Are minimale repressie laat zien. 

Concluderend,, maximale regulatie door ArcAB van de expressie van deze operons 

vondd niet plaats onder anaerobe of volledig aerobe condities, maar, integendeel, op 

verschillendee micro-aerobe niveaus. Vergelijkbare effecten, als welke werden 

geinduceerdd door de beschikbaarheid van zuurstof, op focApfl expressie traden ook op 

bijj  toevoeging van alternatieve electron acceptoren (zoals nitraat en fumaraat) aan 

anaerobee cultures. Tevens werd de anaerobe expressie van dit operon beïnvloed door 

dee pH van het groeimedium, dat ook weer in overeenstemming is met de interpretatie 

datdat de stimulus welke het ArcAB systeem activeert niet moleculair zuurstof kan zijn. 

Dee ArcB sensor kinase moduleert de ArcA transcriptionele activiteit door 

transfosforylatiee van de regulator op een aspartaat residu. Om de achtergrond van de 

gedifferentieerdee micro-aerobe Arc-afhankelijke genexpressie (beschreven in 

hoofdstukk 3) beter te begrijpen en om de stimulus van Are verder op te helderen, was 

hethet belangrijk om (de verandering in) de fosforylatiegraad van de ArcA regulator onder 

goedd gedefinieerde fysiologische condities te bepalen. De relatieve instabiliteit van de 

aspartyl-fosfaatt verbinding compliceert de in vivo bepaling van zulke 

fosforylatieniveaus.. Om toch deze fosforylatieniveaus te kunnen bepalen werd een 

indirectee aanpak gevolgd (hoofdstuk 4). Een reporter-construct werd gemaakt, waarbij 

dee lacZ expressie wordt bepaald door de binding van gefosforyleerd ArcA (ArcA~P) 

aann een enkele ArcA-bindplaats, stroomopwaarts van een artificiële promoter. Voor dit 

doell  werd de ArcA-bindingplaats II van de cydA promoter regio, welke een hoge 
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affiniteitt voor ArcA-P bezit, geselecteerd. De affiniteit, specificiteit en stoichiometric 

waarmeee ArcA en ArcA-P aan deze site bindt, werden in vitro bepaald (hoofdstuk 4). 

Specifiekee en hoge affiniteit interacties met deze bindingsplaats werden alleen 

waargenomenn met de gefosforyleerde vorm van ArcA. Om die reden is te verwachten 

datt de lacZ expressie in dit construct (na te zijn overgebracht op het chromosoom als 

eenn enkele kopie) de in vivo ArcA-fosforylatieniveaus te reflecteren. Analyses met 

dezee reporterstam (hoofdstuk 5) in het hele bereik van volledig aerobe tot volledig 

anaerobee condities lieten zien dat ArcA reageert op de initiële beperking van zuurstof, 

datdat wil zeggen dat ArcA al geactiveerd is als een minimale Hmitatie van de 

zuurstoftoevoerr optreedt, met een maximale activiteit van het Are systeem in cellen 

groeiendd ca. 85% aëroob. Dit is niet in overeenstemming met de algemeen 

geaccepteerdee speculatie dat ArcA maximaal gefosforyleerd is onder anaerobe 

condities.. Een mogelijk mechanisme welke de gedifferentieerde regulatie van katabole 

operonss in het micro-aerobe bereik als gevolg van veranderingen in het ArcA-

fosforylatieniveauu verklaart, wordt bediscussieerd in hoofdstuk 8. Verder onderzoek 

vann de lacZ expressie in het reporterconstruct (hoofdstuk 5) laat zien dat deze aanpak 

kann worden gebruikt om veranderingen in het in vivo fosforylatieniveau van 

regulatoreiwitten,, gefosforyleerd op een aspartaat residu, vast te stellen onder goed 

gedefinieerdee groeicondities. Deze experimenten lieten tevens zien dat de groeisnelheid 

eenn significante invloed heeft op de lacZ expressie in het reporterconstruct, 

onafhankelijkk van het ArcAB systeem. 

Eerderee studies hebben tot de suggestie geleid dat de stimulus van het ArcAB 

systeemm een intracellulaire oorsprong heeft (zoals via een metabole intermediair als 

NADH,, pyruvaat, D-lactaat enz.) of in (of via) de cytoplasmatische membraan (zoals 

dee proton-motive-force). Om deze reden hebben we de mogelijke betrokkenheid van 

sommigee van deze potentiële signalen onderzocht in het hele micro-aerobe bereik 

(hoofdstukk 6), door de correlatie met het patroon van activatie van het Are systeem 

(hoofdstukk 5). Geheel onverwacht werd geen enkele correlatie gevonden. De proton-

motive-forcee en de snelheid van het electronentransport in de ademhalingsketen namen 

beidenn gezamenlijk met het ArcA~P niveau toe in het bereik van 20-80% aëroob. 

Tevenss komt de afname van de NADH/NAD ratio (en de NADH concentratie) overeen 

mett de afname van de ArcA-P niveaus in het bereik van 85-100% aëroob. Een 

mogelijkk model voor het waarnemen van het signaal door het ArcAB systeem, 

gebaseerdd op genoemde resulaten, wordt bediscussieerd in hoofdstuk 8, 
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gebruikmakendd van de gecombineerde fysiologische en moleculaire data beschreven in 

ditt proefschrift. 

Omm de fysiologische rol van de door Are bewerkstelligde regulatie van het 

katabolismee te bepalen werd een vergelijkende studie uitgevoerd met een wild type E. 

colicoli en een mutant zonder ArcA regulator (hoofdstuk 6). Een kwantitatieve analyse van 

dee relatieve katabole fluxen via de belangrijkste aerobe en anaerobe katabole routes liet 

zienn dat in het micro-aerobe bereik de fermentatieve routes geleidelijk worden 

overgenomenn door ademhalingsroutes, door toename van de beschikbaarheid van 

zuurstof.. Opmerkelijk genoeg had PFL een belangrijk aandeel in de katabole flux 

onderr micro-aerobe condities en bleek gelijktijdig met PDHc en (in het wild type) 

cytochroomm /W-afhankelijke ademhaling actief te zijn. Deletie van arc A had noch een 

significantee invloed op de in vivo activiteit van het PDHc en het PFL (beide staan 

onderr transcriptionele controle van ArcA), noch beïnvloedde het significant volledig 

aëroobb en anaëroob katabolisme. In tegenstelling hiermee werd een significant effect 

vann het ontbreken van de ArcA regulator gevonden onder micro-aerobe 

omstandigheden:: een toegenomen ademhalingsactiviteit en een veranderde distributie 

vann de flux door de ademhalingsketen tussen cytochroom o- en J-terminale oxidases, 

eenn toegenomen flux door de citroenzuurcyclus en een groot effect op de NADH/NAD 

homeostase. . 

Geconcludeerdd wordt dat de voornaamste rol van het Are systeem de micro-

aerobee controle op de stroom van reductie-equivalenten, gegenereerd in het substraat 

katabolisme,, naar ademhaling en fermentatie is, de hoeveelheid reductie-equivalenten 

inn overeenstemming brengend met de hoeveelheid zuurstof die voorhanden is. 

Analysee van de fysiologische respons van E. coli cultures op verschillende 

hoeveelhedenn van een alternatieve electronacceptor (hoofdstuk 7) laat zien dat de 

veranderingg van de katabole activiteit als antwoord op de verschillende hoeveelheden 

electronacceptorr in het algemeen onafhankelijk is van het karakter van de gebruikte 

electronacceptor.. Deze resultaten leidden tot de suggestie dat cellen eerder hun 

katabolee modus aanpassen aan de maximaal mogelijke electronenstroom door de 

ademhalingsketenn (of: de capiciteit van een electronacceptor om NADH te re-

oxideren),, dan aan het individuele karakter van electron-acceptor alleen. 
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