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SUMMAR Y Y 

Thiss thesis describes a study on three different [NiFe] hydrogenases from two different bacteria. 

Usually,, hydrogenases catalyse the reaction: H2«-»2H* + 2e'. The three [NiFe] hydrogenases described 

heree are no exception. Still, they have different biochemical properties and even different functions in 

thee bacterial cell. The subject of the first part of this thesis is the membrane-bound hydrogenase 

(MBH)) from AUochromatium vinosum. This hydrogenase is (reversibly) inactivated by O, and is unable 

too oxidise H, in the presence of low concentrations of Or The second enzyme under study was a 

solublee hydrogenase (SH) from Ralstonia eutropha that can oxidise H2 under aerobic conditions. The 

electronss that are produced in the oxidation of H2 are transferred to a diaphorase enzyme-module that 

reducess NAD* to NADH. The last two chapters deal with a regulatory hydrogenase (RH), also from R. 

eutropha,eutropha, whose function is not to oxidise H2 but to sense its presence and to subsequently activate a 

signall  transduction system that ultimately results in the transcription of H2-oxidising enzymes. The 

activee sites of these three hydrogenases all contain nickel and iron, as well as the peculiar CO and CN' 

ligandss that are present in all metal-containing hydrogenases. Likewise, they all contain Fe-S clusters to 

transferr electrons from the active site to an electron acceptor at the surface of the molecule, and, most 

importantt of all, they can all activate H2. This combination of structural similarities and differences in 

function,, operating conditions and phenomenology made these systemss very interesting to study and 

too comparee in detail 

Inn chapter  1 the published literature about research on [NiFe] hydrogenases is recapitulated. It is 

dividedd into four parts. The first part describes the prototypic [NiFe] hydrogenases like those from 

DesulfovibrioDesulfovibrio gigas and A. vinosum in terms of structural and spectroscopic properties. The second and 

thirdd part deal with two of the [NiFe] hydrogenases from R. eutropha, the NAD+-reducing soluble 

hydrogenasee (SH) and the H2-sensing regulatory hydrogenase (RH). The fourth and last section 

describess the current knowledge about the maturation of [NiFe] hydrogenases. 

Inn chapter 2, a study on the process of (in)activation of the [NiFe] hydrogenase from A. vinosum is 

described.. In the presence of 02 this enzyme inactivates and a bridging ligand is incorporated into the 

activee she. Based on FTIR measurements on the A. vinosum MBH it is proposed that in the process of 

inactivationn a hydroxide group is incorporated into die active site that prevents binding of H2. The 

bindingg of hydroxide enables the active-site Ni ion to oxidise from Ni,+ to Ni* . To reactivate the 

enzymee and to remove the bridging ligand again, the Ni site has to be reduced and the hydroxide must 

bee protonated to water. Subsequently thermal energy must be supplied to the system to release the 

waterr molecule from the active site. In the case of the A. vinosum MBH this is accomplished by 

incubatingg the enzyme at 50°C in the presence of H2 for half an hour. FTIR spectra of A vinosum 

[NiFe]]  hydrogenase in the reduced states are also presented and the nature of these states is discussed. 

Chapterr 3 deals with the nature of the ligand blocking the active site in the inactive states in more 

detail.. It is shown that oxidation of A. vinosum MBH in H20 or in D20 changes the EPR spectroscopic 

properties.. The MBH can be oxidised to two different oxidised states: the 'ready' (Ni/) and the 

'unready'' (Ni/) state. These two states differ in their ability to react with H2: quickly in the 'ready*  state 

(minutes)) and very slowly in the 'unread/ state (hours). Simulations of the EPR spectra prepared in 

HjOO and in D20 demonstrated that the MBH in the Ni,*  state contains a proton that, through reduction 
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andd reoxidation, could be exchanged for a deuteron. In the Niu' state no such proton was detected. In 

thee Nir' state, the nuclear spin (ƒ = 1/2) of the exchangeable proton interacted with the spin (S = 1/2) of 

thee unpaired electron of the paramagnetic Ni*  (3d?) ion. From the magnitude (6.6 MHz) and nature of 

thiss interaction (anisotropic), the position of the proton with respect to the paramagnetic Ni site was 

proposedd as well as possible active-site structures for the MBH in both states. 

Thee oxidation of the A. vinosum MBH to a novel state is described in chapter  4. The active site of the 

enzymee was fixed in an active state by the binding of CO and subsequently the enzyme was oxidised in 

aa controlled way with a high-potential redox dye. This resulted in a state that was spectroscopically very 

similarr to enzyme in the active, Ni,-C" state. Details about the oxidation state and ligand coordination 

off  the Ni ion in the Ni4-C* state are discussed in view of the properties of this new, oxygen-stable state. 

Thee experiments also indicated that a second reaction might be catalysed by the MBH, namely the 

oxidationn of CO to C02. 

Thee remaining part of this thesis is dedicated to two [NiFe] hydrogenases from the aerobic bacterium 

R.R. eutropha. In chapter  5 a form of the soluble hydrogenase (SH) is described that results from a 

deletionn in the hypX gene, a gene coding for the auxiliary protein HypX involved in the assembly of the 

SH.. The result of this deletion on the maturation of the SH is studied. It is shown that bacteria lacking 

thee HypX protein grow much slower in the presence of 02. The SH was purified from a HypX-negative 

andd a HypX-positive strain and their properties are compared. Activity measurements showed that the 

SH(HypX')) was sensitive to 02, whereas the SH(HypX+) was not. FTIR spectra showed clear differences 

betweenn the SH(HypX') and the SH(HypX+) in the spectral region where the cyanide ligands absorb. 

Thee amount of cyanide ligands bound to the active site was determined by chemical analysis and it is 

shownn that the SH(HypX') contains three CN" ligands bound to the active site whereas the SH(HypX*) 

containss four. EXAFS measurements showed a difference in the coordination around the Ni ion. This 

ledd to the proposal that the CN" ligand bound to Ni in HypX-positive strain is absent in the HypX-

negativee strain and that this causes the increase in Ot sensitivity. It is concluded that it is the function of 

thee HypX protein to deliver this particular CN" ligand to the active site and to attach it to Ni during the 

maturationn of the SH. 

Thee regulatory hydrogenase (RH), another soluble [NiFe] hydrogenase from R. eutropha, is studied in 

chapterr 6. The function of the RH is to sense H2 in low concentrations. When it detects H,, it transmits 

aa signal through a signal transduction pathway, which ultimately leads to the transcription of genes 

thatt encode the Hroxidising enzymes in the cell. This allows the bacterial cell to adopt its metabolism 

too the growth conditions. In this chapter the purification and spectroscopic characterisation of the RH 

aree described. FTIR and EPR measurements showed thatt the RH contains a standard active site with 

onee CO and two CN ligands. Nevertheless, the H2-oxidation activity of the RH was not hampered by 

eitherr CO or 02. UV-Vis measurements showed an increase in absorption in the 240 to 400 nm region 

uponn binding of H2 to the active site. This observation was putatively assigned to the reduction of a 

thuss far unidentified cofactor, supposedly involved in signal transduction. 

Finally,, chapter 7 describes the role of the hyp gene products in the maturation of the RH from R. 

eutropha.eutropha. The maturation of hydrogenases is a complex process that involves multiple components for 

thee synthesis of the active site. It is shown, on the basis of deletion mutants, that the RH regulatory 

activityy was barely affected by mutations in hypAy hypB, hypC or hypX and remained largely unaffected 
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inn hypD- and /t^ii-deficien t mutants. The deletion of hypF, however, resulted in a 90% decrease of die 
RHH regulatory activity. FTIR measurements on extracts from RH overproducing cells, showed that the 
properr  assembly of the [NiFe] active site depended on all Hyp proteins, except HypX. This was in 
agreementt  with the results described in chapter  5, that indicated that HypX is involved in the specific 
incorporationn of one of the extra CN' ligands in the active site of the SH, a ligand absent in the RH 
activee site. 
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SAMENVATTIN G G 

Inn dit proefschrift worden drie [NiFe] hydrogenasen uit twee verschillende bacteriën beschreven. 

Hydrogenasess katalyseren de reactie: H2«-+ 2H+ + 2e". Ook de drie hier beschreven [NiFe] 

hydrogenasenn kunnen deze reaktie katalyseren maar ze hebben verschillende eigenschappen en 

vervullenn andere functies in de bacteriële cel. Het eerste enzym dat wordt beschreven in dit proefschrift 

iss het membraan gebonden hydrogenase (membrane-bound hydrogenase, MBH)) van Aüochromatium 

vinosum.vinosum. Dit enzym wordt (reversibel) geïnactiveerd door zuurstof (02) en is niet in staat om waterstof 

(H2)) te oxideren in de aanwezigheid van lage concentraties 02. Het tweede enzym dat beschreven wordt 

iss het oplosbaar hydrogenase (soluble hydrogenase, SH) van Ralstonia eutropha, dat wel H2 kan 

oxiderenn in aanwezigheid van 02. De elektronen die bij deze reactie vrijkomen worden overgedragen 

naarr een diaforase deel waar ze gebruikt worden om NAD+ te reduceren tot NADH. De laatste twee 

hoofdstukkenn van dit proefschrift beschrijven het regulerend hydrogenase (regulatory hydrogenase, 

RH)) van R. eutropha. Het RH speelt geen rol bij de H2 oxidatie. In aanwezigheid van H2 geeft het een 

signaall  door dat er uiteindelijk toe leidt dat de H2-oxiderende hydrogenases in de cel tot expressie 

gebrachtt worden. 

Dee actieve centra van deze drie eiwitten bevatten allemaal zowel nikkel (Ni) als ijzer (Fe) alsook de 

typischee koolmonoxide (CO) en cyanide (CN) liganden die aangetroffen worden in alle metaal-

bevattendee hydrogenasen. Ook bevatten ze alle drie een aantal ijzer-zwavel (Fe-S) clusters die 

elektronenn van het actief centrum naar het oppervlak van het molecuul kunnen geleiden, alwaar ze 

verderverder doorgegeven kunnen worden. Misschien wel de belangrijkste eigenschap van al deze eiwitten is 

datt ze kunnen H2 activeren. Juist deze overeenkomsten in opbouw en verschillen in functie, 

eigenschappenn en voorkomen maken deze systemen interessant om in detail met elkaar te vergelijken. 

Inn hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van het onderzoek dat tot dusver aan [NiFe] 

hydrogenasenn is gedaan en relevant is voor de beschreven onderwerpen in dit proefschrift. In het eerste 

deell  worden de hydrogenasen die exemplarisch zijn voor het grootste deel van de [NiFe] hydrogenasen 

beschreven,, de zogenaamde standaard [NiFe] hydrogenasen. De [NiFe] hydrogenasen van A. vinosum 

enn Desulfovibrio gigas zijn hiervan voorbeelden. In het tweede en derde deel worden twee [NiFe] 

hydrogenasenn beschreven van de bacterie R. eutropha, het oplosbaar hydrogenase (SH) en het 

regulerendd hydrogenase (RH). Het vierde en laatste deel beschrijft wat er tot op heden bekend is van 

hett complexe maturatie proces van [NiFe] hydrogenasen. 

Hett onderwerp van hoofdstuk 2 is het [NiFe] hydrogenase van A. vinosum. Dit enzym oxideert H2 

alleenn onder anaërobe condities. In de aanwezigheid van 02 inactiveert het en een bruggend ligand 

wordtt ingebouwd in het actief centrum. Op basis van FTIR-metingen wordt nu voorgesteld dat een 

hydroxidee (OH ) groep wordt geïncorporeerd tijdens inactivatie. Door de binding van hydroxide kan 

hett Ni:+ ion in het actief centrum geoxideerd worden tot Ni3+. Om het enzym te reactiveren moet het 

Ni-ionn gereduceerd worden tot Ni1+ waarna het bruggende hydroxide ion geprotoneerd kan worden tot 

water.. Dit watermolecuul kan verwijderd worden uit het actief centrum door het toedienen van energie 

inn de vorm van warmte. In het geval van het A. vinosum MBH wordt dit gedaan door het enzym 30 

minutenn te incuberen bij 50°C in aanwezigheid van H2. Verder worden er in dit hoofdstuk FTIR spectra 

vann gereduceerd A. vinosum MBH besproken. 
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Inn hoofdstuk 3 wordt het bruggend ligand in inactief enzym in meer detail beschreven. Het bleek dat 

hett oxideren van A. vinosum MBH in H20 of in D20 gevolgen heeft voor de EPR-spectrale 

eigenschappenn van het enzym. Het A. vinosum MBH kan worden geoxideerd tot twee verschillende 

toestanden:: 'ready' (Nir') en 'unready*  (Niu). Deze toestanden verschillen in de tijdsduur waarin ze tot 

Hj-oxidatiee kunnen overgaan: snel (minuten) als het enzym 'ready" is en langzaam (uren) als het 

enzymm 'unready' is. Simulaties van de EPR spectra opgenomen in H20 of in D p, toonden aan dat 

MBHH in de Nir' toestand een proton bevat dat (door reductie en reoxidatie) uitgewisseld kan worden 

voorr een deuteron. Een dergelijk proton werd niet waargenomen in enzym in de NiB' toestand. In de 

Nir""  toestand vertoont de kernspin van het uitwisselbare proton (ƒ = 1/2) interactie met de spin van het 

ongepaardee elektron (S = 1/2) van het Ni3*  (3d7) ion. Uit de grootte (6.6 MHz) en de aard van de 

interactiee (anisotroop) kon de positie van het uitwisselbaar proton ten opzichte van het Ni-ion afgeleid 

worden.. Op basis van deze informatie worden mogelijke structuren voor geoxideerd MBH voorgesteld. 

Dee oxidatie van het A. vinosum [NiFe] hydrogenase tot een nieuwe toestand wordt beschreven in 

hoofdstukk 4. Hiertoe werd het actief centrum van het enzym in een actieve toestand gefixeerd door CO 

tee laten binden. Daarna werd het op een gecontroleerde manier geoxideerd met een sterke oxidator. 

Hett resultaat was een toestand die spectoscopisch erg lijk t op enzym in de actieve Ni,-C* vorm. De 

oxidatietoestandd en ligandering van de nieuwe toestand wordt beschreven in relatie met de Nia-C 

vorm.. Deze experimenten een indicatie op dat het [NiFe] hydrogenase van A. vinosum een andere 

reaktiee zou kunnen katalyseren, te weten de oxidatie van CO tot C03. 

Dee rest van dit proefschrift is gewijd aan twee [NiFe] hydrogenasen van de aerobe bacterie R. eutropha. 

Inn hoofdstuk 5 wordt een vorm van het oplosbaar hydrogenase (SH) beschreven die het resultaat is van 

eenn deletie in het hypX gen, een gen dat codeert voor een eiwit (HypX) dat assisteert bij de biosynthese 

vann het SH. Bacteriën die het HypX gen niet meer bevatten groeiden veel trager in aanwezigheid van 02. 

Metingenn aan gezuiverd SH toonden aan dat de Hj-oxidatie activiteit van het SH(HypX)) verminderde 

inn aanwezigeheid van O r De activiteit van het SH(HypX+) was nagenoeg gelijk met of zonder 02. In 

FTIRR spectra van SH(HypX') en SH(HypX+) waren verschillen te zien in het gebied waar de CN" 

ligandenn absorberen. Het aantal CN" liganden werd bepaald door een chemische analyse die aantoonde 

datt de SH(HypX') drie CN liganden bindt in het actief centrum en de SH(HypX+) vier. Uit EXAFS 

metingenn bleek ook een verschil in de ligandering rond het Ni ion. Deze resultaten leidden tot het 

voorstell  dat het Ni-gebonden CN" ligand in SH(HypX+), afwezig is in SH(HypX). Dat zou ook de 

verhoogdee gevoeligheid voor zuurstof van de laatste kunnen verklaren. De functie van het HypX eiwit 

inn de biosynthese is blijkbaar het inbouwen van dit specifieke CN' ligand aan het Ni ion. 

Hett regulerend hydrogenase (RH), ook afkomstig van R. eutropha, wordt beschreven in hoofdstuk 6. 

Dee functie van het RH is het afgeven van een signaal in aanwezigheid van lage concentraties H2. 

Uiteindelijkk leidt dit tot de transcriptie van de enzymen die Hz kunnen oxideren. Door dit mechanisme 

kann de bacterie haar metabolisme aanpassen aan veranderende omstandigheden. In dit hoofdstuk 

wordenn de zuivering en karakterisering van het RH beschreven. FTIR- en EPR-metingen toonden aan 

datt het aktief centrum van het RH lijk t op dat van standaard hydrogenasen. Desalniettemin wordt het 

RHH niet geremd in zijn werking door 02 of CO. UV-Vis metingen lieten zien dat H, binding aan het 

aktieff  centrum een absorptietoename in het gebied van 240 tot 400 nm tot gevolg had. Vooralsnog 
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wordtt deze observatie toegeschreven aan de reductie van een niet nader geïdentificeerde cofactor die 

eenn rol zou spelen bij de doorgifte van het signaal. 

Inn het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, wordt de rol van de hyp genen in de biosvnthese van het RH van 

R.R. eutropha bestudeerd. De biosvnthese van hydrogenasen is een complex proces waarbij een aantal 

componentenn betrokken is. Aangetoond werd dat de regulerende activiteit van het RH nauwelijks 

afnamm wanneer hypA, hypB, hypC ofhypX werden verwijderd. Als hypD en hypE verwijderd werden 

namm de regulerende activiteit iets meer af. Een deletie in het hypF gen resulteerde echter in een 90% 

afnamee van de regulerende activiteit van het RH. FTIR metingen aan extracten die het RH in een 

verhoogdee hoeveelheid aanmaakten, toonden aan dat in dit geval alle Hyp eiwitten, behalve HypX, 

noodzakelijkk waren voor een correcte assemblage van het actief centrum. Dit resultaat is in 

overeenstemmingg met de resultaten zoals die eerder beschreven werden in hoofdstuk 5. Hieruit bleek 

datt HypX een rol speelt bij het inbouwen van een extra CN' ligand in het actief centrum van het SH, 

eenn ligand dat niet aanwezig is in het aktief centrum van het RH. 
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