
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The catalytic machinery of hydrogenases.

Kurkin, S.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kurkin, S. (2003). The catalytic machinery of hydrogenases. [Thesis, fully internal, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-catalytic-machinery-of-hydrogenases(fae23e37-d01a-49f4-9ede-7c2abf0058af).html


120 0 

Samenvatting Samenvatting 

Inn hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een uitgebreid overzicht van hydrogenases gegeven. 
Hydrogenasess behoren tot de oudste enzymen op aarde. Ze katalyseren de reversibele oxidatie 
vann moleculaire waterstof. De meeste hydrogenases zijn metallo-enzymen. Op basis van deze 
aanwezigheidd van metalen worden hydrogenases verdeeld in drie groepen: [Fe}-hydrogenases, 
{NiFe}-hydrogenasess en metaalloze hydrogenases. In dit proefschrift worden [NiFe]-
hydrogenasess bestudeerd. De meeste [NiFe]-hydrogenases bevatten twee subunits: een grote 
subunitt (a), die het aktieve centrum ondersteund, en een kleine subunit (|3), welke tenminste 
éénn Fe-S cluster bevat. In de afgelopen 30 jaar zijn verschillende spectroscopische methoden 
ergg belangrijk geweest binnen het hydrogenase onderzoek. Zo werd in 1995 m.b.v. X-ray 
spectroscopiee de structuur van {NiFe}-hydrogenases bepaald. Uit de structuur van het 
geïsoleerdee [NiFe}-hydrogenase van Desulfovibrio gigas bleek dat zich een Fe en een Ni in het 
aktievee centrum bevinden, die door twee bruggende zwavelliganden uit het eiwit, en een 
zuurstofbevattendd ligand (zeer waarschanelijk hydroxyl groep ) onderling met elkaar waren 
verbonden.. Daarnaast bleek Ni nog twee extra terminale thiolaat liganden te bevatten. Via 
FTIRR (Fourier Transfoorm InfraRood spectroscopie)studies kwamen verder de aanwezigheid 
vann twee CN" groepen en een CO groep als niet-uitwisselbare en niet aan het eiwit gebonden 
ijzerr liganden aan het licht. Uit de vergelijking van de sequenties van verschillende [NiFe}-
hydrogenasess kwam naar voren dat een {NiFe}-hydrogenase minimaal het aktieve Ni-Fe 
centrumm en één [4Fe-4S] cluster moet bevatten. 

Hett membraangebonden hydrogenase van Allocbromatium vinosum is een ander goed bestudeerd 
hydrogenasee uit dezelfde groep van hydrogenases. Door de grote gelijkwaardigheid qua 
primairee structuur met het D. gigas hydrogenase worden de structurele data van het 
laatstgenoemdee enzym vaak gebruikt voor de interpretatie van de eigenschappen van het A. 
vinosumvinosum hydrogenase. 

Hett aktieve centrum van het membraangebonden hydrogenase van A, vinosum kan zich in 
minumaall  7 verschillende toestanden begeven. Deze toestanden hebben allemaal hun eigen 
karakteristiekee EPR (electron paramagnetic resonance) (indien zichtbaar) en IR eigenschappen. 
Hett gezuiverde enzym is inaktief en bevindt zich in de 'ready' of'unready' toestand, gebaseerd 
opp het vermogen om snel een reactie met waterstof aan te gaan. Het 'ready' enzym reageert 
binnenn een paar minuten met waterstof, terwijl het 'unready enzym uren nodig heeft om 
katalytischh aktief te worden. De cruciale stap in dit aktiveringsproces is de verwijdering van 
hett bruggende zuurstofligand. Pas hierna is het enzym in staat tot de katalyse van waterstof. 
Hoewell  inmiddels zeer veel informatie is verkregen omtrent de verschillende toestanden van 
hett aktieve centrum, wordt het exacte mechanisme van de aktivatie, en de aard van de 
verschillendee toestanden, waarin het aktieve centrum kan verkeren, nog steeds niet precies 
begrepen.. Deze zojuist gekenschetste problematiek vormt de basis van het onderzoek dat in de 
hoofdstukkenn 2 en 3 van dit proefschrift wordt beschreven. 

Eenn tweede hydrogenase, dat in dit proefschrift wordt beschreven, is Ech (E. Coli like 
hydrogenase)) uit Methanosarcina barkeri. Uit de sequentie analyse blijk t dat dit hydrogenase 
weinigg gelijkenis vertoont met de meeste andere [NiFe}-hydrogenases. Het behoort dan ook 
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tott een aparte subgroep {NiFe}-hydrogenases. De sequentie van de Ni bevattende subunit van 
Echh vertoont zelfs meer homologie met een van de subunits van NADH: ubiquinone 
oxidoreductasee (Complex I) dan met de Ni bevattende subunits van [NiFe]-hydrogenases. 
Hierdoorr wordt vaak gedacht dat hydrogenases die tot deze subgroep behoren een 
protonpompendee functie hebben. Ze koppelen waarschijnlijk de produktie van waterstof aan 
hethet pompen van protonen over het membraan. De aminozuursequentie van Ech van M. barkeri 
vertoontt grote gelijkenis met de CO-tolerante hydrogenases van Rhodospirillum rubrum en 
Pyrococcusfuriosus,Pyrococcusfuriosus, en met de hydrogenases 3 en 4 van E. Colt. Ech is echter het enige enzym uit 
dezee subgroep dat tot dusver succesvol is gezuiverd. Er zijn vele vragen over het gedrag van het 
aktievee centrum en de Fe-S clusters in Ech. Deze vragen vormen de basis voor de 
hoofdstukkenn 4 en 5 van dit proefschrift. 

Hett is belangrijk om de data van de verschillende fysische methoden kritisch te analyseren. 
Theoretischh chemische studies zijn daarnaast ook belangrijk voor het verkrijgen van een beter 
begripp van het mechanisme van hydrogenases, en voor de rol die de beide metalen in het 
aktievee centrum spelen binnen de katalyse. Deze studie roept vragen op over het mechanisme 
vann de reductieve aktivatie, de CO en 02 ongevoeligheid, en de aard en de rol van de 
verschillendee aktieve toestanden binnen hydrogenases. Deze zaken worden besproken in 
verschillendee hoofdstukken van dit proefschrift. 

Hoofdstukk 2 richt zich op de aktivatie van de [NiFe}-hydrogenases van A. vinosum. Bekend is 
datt de 'ready' en de 'unready' enzymmoleculen zich verschillend gedragen in een standaard 
aktiviteitsbepalingg met BV als electron donor/acceptor. In dit hoofdstuk wordt m.b.v. stopped-
floww FTIR de reactie van waterstof met het (NiFe}-hydrogenase in zijn inaktieve vorm 
bestudeerd.. De resultaten van deze studie laten voor het eerst duidelijk zien dat het enzym in 
dee 'unready' toestand (Niu* ) niet in staat is om direct met waterstoffe reageren, terwijl deze 
reactiee bij het enzym in de 'ready' toestand (Nir* ) binnen enkele seconden plaatsvindt bij 25 
°C.. Deze reactie is zowel onafhankelijk van de enzymconcentratie als van de 
substraatconcentratie,, wat aangeeft dat de reactiesnelheid niet door de binding van waterstof 
aann het aktieve centrum of door de intermoleculaire elect ronenuitwisseling wordt bepaald, 
maarr in hoge mate gerelateerd is aan kleine structurele veranderingen binnen het aktieve 
centrumm tijdens de binding van waterstof. Een substoichiometrische hoeveelheid waterstof en 
eenn overmaat waterstof zijn in staat om het 'ready' enzym even snel te reduceren. Deze reactie 
vindtt ook plaats in aanwezigheid van zuurstof. De infrarood veranderingen werpen de 
suggestiee op dat de bruggende hydroxyl groep in het aktieve centrum waarschijnlijk als base 
fungeertt tijdens de reactie van H2 met het enzym. 

Naa de reductieve aktivatie is het enzym in staat om als katalysator te dienen in de snelle 
opnamee of produktie van waterstof. Afhankelijk van de condities kan het enzym zich dan in 
driee verschillende redoxtoestanden bevinden. In hoofdstuk 3 worden transformaties tussen 
dezee aktieve toestanden bestudeerd. Ook hierbij is gebruik gemaakt van stopped-flow FTIR. 
Dee belangrijkste conclusie hierbij is dat voor snelle reductie van het enzym door H2, Ni(III ) en 
eenn geoxideerde [4Fe-4S] cluster vereist zijn. Dit is in overeenstemming met de observatie dat 
allee {NiFe]-hydrogenases de combinatie van een Ni-Fe aktief centrum en een zeer nabij 
gelegenn [4Fe-4S] cluster bevatten. De Nia-S toestand (Ni2+) met alle {4Fe-4S] clusters in 
geoxideerdee toestand kan H2 snel binden om zo de NvC* toestand (Ni3+) te vormen met één 
gereduceerdd cluster. In deze toestand kunnen snel twee electronen van een tweede 
waterstofmolecuull  worden opgenomen en wordt de Nia-SR toestand (Ni2+) gevormd, waarbij 
allee cubanen zijn gereduceerd. Wanneer in de Nia-S toestand alle cubanen zijn gereduceerd kan 
H22 snel binden om zo zonder redoxreacties de Nia-SR toestand te vormen. Als een van de 
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clusterss echter was geoxideerd zou de binding van H2 resulteren in de N^-C* toestand met alle 
clusterss in gereduceerde vorm, welke niet verder kan worden gereduceerd door H2. Ook de 
competitiee tussen H2 en CO voor de binding aan het aktieve centrum is bestudeerd. Deze 
competitiee bleek afhankelijk te zijn van van de redoxtoestand waarin Ni zich bevond. Vorming 
vann de Nia-S-CO toestand (Ni2+) bleek veel sneller te gaan wanneer CO met de Nia-SR of de 
Nia-SS toestand (beiden Ni2+) reageerde in vergelijking met de reactie met de Nia-C*  toestand 
(Ni3+). . 

Dee meeste [NiFe]-hydrogenases worden geremd door CO. Deze remming is competitief t.o.v. 
H2.. EPR en FTIR studies toonden al lang geleden aan dat extern CO direkt aan Ni bindt in 
hett aktieve centrum. Sommige [NiFe}-hydrogenases functioneren ook in een aanwezigheid van 
CO.. Het oplosbare hydrogenase van Ralstonia eutropha, het CO geïnduceerde hydrogenase van 
R.R. rubrum, en het membraangebonden hydrogenase van P.furiosus zijn hier voorbeelden van. 
Dee laatste twee voorbeelden behoren tot dezelfde subgroep {NiFe)-hydrogenases als het 
membraangebondenn (NiFe}-hydrogenase van M. barkeri. Dit enzym bevat Fe-S clusters die in 
potentiee betrokken zouden kunnen zijn bij de translokatie van protonen. De studie van het 
gezuiverdee membraangebonden {NiFe]-hydrogenase van M. barkeri wordt in hoofdstuk 4 
besproken.. Hierbij is gebruik gemaakt van EPR,waarmee is gekeken naar de eigenschappen 
vann de Fe-S clusters. De EPR spectra lieten signalen zien van 3 verschillende [4Fe-4S] clusters. 
Tweee van deze clusters konden worden gereduceerd onder 1 bar H2, waarbij de derde cluster 
slechtss gedeeltelijk gereduceerd werd. Magnetische interactie van een van de clusters met een 
ongepaardee spin van het Ni-Fe centrum, wees op de aanwezigheid van een proximale cluster, 
zoalss die kan worden gevonden in standaard [NiFe]-hydrogenases. Hierdoor wist men dat dit 
clusterr in de EchC subunit aanwezig moest zijn (een vier-Cys motief) en de andere twee in de 
EchFF subunit, welke twee vier-Cys motieven bezit voor de binding van een [4Fe-4S] cluster. 
Redoxtitratiess bij verschillende pH's lieten zien dat de proximale cluster en een van de clusters 
inn de EchF subunit een pH-afhankelijk midpunt potentiaal bezitten. Dit zou kunnen wijzen op 
eenn mogelijke betrokkenheid van dit cluster bij de translocatie van protonen, en de koppeling 
hiervann aan de produktie van waterstof. Wanneer dit hydrogenase inderdaad een 
protonpompendee functie heeft, mag je verwachten dat het aktieve centrum andere 
eigenschappenn bezit in vergelijking met standaard [NiFe]-hydrogenases. Hierdoor was het erg 
zinvoll  om de redoxeigenschappen van het aktieve centrum van Ech te bestuderen en deze te 
vergelijkenn met andere [NiFe}-hydrogenases. 

Hoofdstukk 5 richt zich op de studie van dit Ech hydrogenase, waarbij gebruik is gemaakt van 
verschillendee spectroscopische methoden zoals UV-Vis, EPR en FTIR. De UV-Vis spectra van 
hett gezuiverde enzym in verschillende redoxtoestanden konden voor het grootste deel worden 
verklaardd door de redoxveranderingen van de drie [4Fe-4S}  clusters. 

Tochh konden niet alle veranderingen in het 400-500 nm gebied worden toegeschreven aan 
redoxveranderingenn van het Ni-Fe centrum of de Fe-S clusters. EPR spectra van het gezuiverde 
enzymm lieten signalen zien die erg veel leken op die van standaard [NiFe]-hydrogenases. 

Dee Nia-C*  toestand van Ech kon in tegenstelling tot die van standaard [NiFe}-hydrogenases 
echterr niet worden gevormd d.m.v. equilibratie met 1% (v/v) H2. FTIR spectra van het 
gezuiverdee enzym in het 2150-1850 cm"1 gebied lieten absorptiebanden zien die konden 
wordenn toegeschreven aan de stretch vibraties van één metaalgebonden koolmonoxide (end on) 
enn twee metaalgebonden cyanidegroepen (end on). De spectra waren vergelijkbaar met die van 
standaardd [NiFe]-hydrogenases. Ook de binding van extern CO was duidelijk waarneembaar 
inn de infrarood spectra. Het onder 4% H2 (v/v) gezuiverde Ech was ook zeer gevoelig voor 



123 3 

zuurstof.. De infrarood spectra tonen duidelijk aan dat het enzym bij blootstelling aan lucht 
wordtt afgebroken. Ongezuiverd membraangebonden Ech vertoonde echter geen gevoeligheid 
voorr zuurstof. Ook de gevoeligheid voor CO was lager voor het ongezuiverde enzym (Ks = 1 50 
(4.M)) in vergelijking met gezuiverd Ech (Ki = 65 fiM) . Dit wijst op veranderingen in of 
rondomm het Ni-Fe centrum a.g.v. de zuiveringsprocedure. 


