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SUMMARY SUMMARY 

Samenvatting g 

Hett doel van het onderzoek, zoals beschreven in dit proefschrift, is om de functionele verwantschap 

tee onderzoeken tussen vanadium haloperoxidasen (VHPO) en niet-specifiek zure fosfatasen (NSAP). Deze 

enzymenn hebben een katalytisch centrum dat geconserveerd is. Het onderzoek is uitgevoerd met het 

recombinantt vanadium chloroperoxidase (VCPO), oorspronkelijk afkomstig uit de schimmel Curvularia 

inaequalis,inaequalis, het natieve vanadium bromoperoxidase (VBPO) uit het bruine zeewier Ascophyllum nodosum, 

hett recombinant NSAP oorspronkelijk afkomstig uit de bacterie Salmonella enterica ser. typhimurium 

(PhoN-Se)) en het recombinant NSAP oorspronkelijk afkomstig uit de bacterie Shigella flexneri (PhoN-Sf). 

Dee geconserveerde aminozuurresiduen in domein I met het sequentiemotief: KX6RP, domein II: PSGH en 

domeinn III : SRX5HX3D spelen een belangrijke rol in katalyse. De twee verschillende klassen van enzymen, 

VHPO'ss en NSAP's, zijn vernoemd naar totaal verschillende reacties. Het VHPO katalyseert de oxidatie van 

eenn halide ion met waterstofperoxide tot het hypohalogeen zuur. Het NSAP katalyseert de hydrolyse van 

fosfaatt monoesters en polyfosfaten. Vanadaat is de co-factor van het VHPO's en het is essentieel voor de 

activiteitt van VHPO. Vervanging van vanadaat door fosfaat, een structuur analoog van vanadaat, in VHPO 

remtt de activiteit competitief. De structurele gelijkenis van de actieve centra van VCPO en NSAP suggereert 

datt apo CPO fosfatase activiteit kan hebben. Inderdaad kan dit aangetoond worden met para nitrofenyl 

fosfaatt ONPP) als substraat. Dit leidde tot de volgende vraag: "Vertonen de oplosbare en de 

membraangebondenn NSAP's peroxidase activiteit in aanwezigheid van vanadaat?" Om deze vraag te 

beantwoordenn werd de relatie tussen VHPO's en NSAP's wat betreft katalytisch eigenschappen verder 

onderzocht.. Dit werk resulteerde onder andere in de vondst dat NSAP een potentiële industriële toepassing 

kann hebben als fosforylerend enzym van bepaalde alcoholgroepen in moleculen. 

HoofdstukHoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding over VHPO en NSAP, inclusief hun mogelijke toepassing 

inn de biokatalyse. Een beschrijving wordt gegeven van het onderzoek naar steady-state kinetiek dat in het 

verledenn is uitgevoerd, de X-ray structuren en het mutagenese onderzoek van VCPO uit C. inaequalis en 

VBPOO uit A. nodosum. Bovendien wordt de structurele gelijkenis tussen VHPO en een aantal fosfatasen 

beschrevenn die de leidraad in dit proefschrift vormt. Verder worden verscheidene eigenschappen van 

verwantee niet-specifiek zure fosfatasen (in het bijzonder, de bacteriële klasse A NSAP) en glucose 6-

fosfatasenn behandeld, en hun belangrijke overeenkomst met VHPO wat betreft het katalytisch actieve 

centrumm wordt besproken. Mogelijke toepassingen van VBPO en NSAP als bio-organische katalysatoren in 

fosforylerings-- of sulfoxidatie reactie worden behandeld. Tot slot wordt het "directed evolution project" aan 

dee NSAP's besproken dat als mogelijke leidraad kan dienen voor verdere research. 

HoofdstukHoofdstuk 2 behandelt een plaatsgerichte mutagenese studie van VCPO om de rollen van de 

residuenn Ser402 en Phe397 in het actieve centrum te onderzoeken. Een mutant S402A werd gemaakt om de 

roll  van het residu Ser402 in de halogenerings reactie te bepalen. Aanzien in de actieve centrum van VBPO 

zichh een tweede histidine bevindt terwijl dit op dezelfde plaats in VCPO een fenylalanine is, werd een 
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F397HH mutant gemaakt om de katalytische centra van VCPO en VBPO te vergelijken en het effect op de 

kinetischee eigenschappen te bestuderen. Alanine mutatie van het actieve residu Ser402 (S402A), een residu 

waarvann gedacht wordt dat het wordt gebromineerd tijdens turnover, veroorzaakte een afname in de 

activiteit,, maar de mutant katalyseert nog steeds de oxidatie van zowel chloride als bromide. Dit geeft aan 

datt het serine residu in het actieve centrum geen cruciale factor in halide oxidatie vormt. Een uitvoerige 

kinetischee analyse van de pH afhankelijkheid van de chlorerings en bromerings activiteit van VCPO en de 

S402AA laat een interessant verschil tussen de twee activiteiten zien. Voor S402A bleek de Km voor Cl pH 

afhankelijk,, terwijl de Km voor Br" nauwelijks pH afhankelijk was. De gegevens tonen aan dat protonering 

vann een actief residu of van het gebonden peroxide molecule voor de oxidatie van chloride essentieel is. De 

mutatiee van Phe397 naar His (F397H) leidde tot een verhoging van brominerings activiteit onder specifieke 

condities.. Echter de F397H mutant werd geïnactiveerd door halide, in het bijzonder bij lage pH, gedurende 

turnover. . 

Inn Hoofdstuk 3 worden inactiverings studies van VCPO met hydroxylamine, hydrazine en azide 

behandeld.. Deze verbindingen bleken remmers van de katalyse door VCPO te zijn, door binding aan het 

peroxovanadaatt intermediair onder turnover condities. De kinetische gegevens laten zien dat het type 

remmingg door hydrazine en azide niet-competitief is met remmings constanten ATiu van 350 uM en 50 nM. 

Voorall  azide blijkt een effectieve remmer van dit enzym te zijn. Verder werd de inactivatie van VCPO door 

hett fosfaat ion ondergezocht, waarbij de snelle uitwisseling van de cofactor vanadaat werd aangetoond. Een 

belangrijkee waarneming was dat de inactivatie door aanwezigheid van H202 werd voorkomen. De grotere 

bindingsterktee van peroxovanadaat intermediair aan het enzym wordt door deze waarneming bevestigd. 

HoofdstukHoofdstuk 4 geeft een antwoord op de belangrijkste vraag van dit project. Klasse A niet-specifiek 

zuree fosfatasen uit Shigella flexneri (PhoN-Sf) en Salmonella enterica (PhoN-Se), die het geconserveerde 

actievee centrum met VHPO en glucose 6-fosfatases hebben, vertonen bromerings activiteit na incubatie van 

dezee enzymen met vanadaat. Een steady-state kinetische studie van de bromide oxidatie door vanadaat 

bevattendee zure fosfatasen wordt gepresenteerd. Het bleek dat deze enzymen, net als het VBPO, de 

enantioselectievee sulfoxidatie van methyl fenyl sulfide kunnen katalyseren. 

HoofdstukHoofdstuk 5 behandelt de fosforylering en defosforylering van verbindingen met meerdere 

hydroxylgroepenn door PhoN-Sf en PhoN-Se. Het karakteristieke verschil in deze reacties tussen klasse Al 

niet-specifiekk zure fosfatase PhoN-Sf en klasse A2 niet-specifiek zure fosfatase PhoN-Se wordt in detail 

behandeld.. Interessant is dat de klasse Al NS AP een betere regioselectiviteit heeft in de fosforylering van 

verbindingenn met meerdere hydroxylgroepen, zoals inosine of glucose, dan klasse A2 NSAP. Dit fenomeen 

heeftt te maken met de substraat specificiteit van deze enzymen. Fosforylering van glucose naar glucose 6-

fosfaatt door PhoN-Se verloopt met een hoge omzettingssnelheid, hetgeen een potentiële toepassing van dit 

enzymm mogelijk maakt. Verder, analoog aan Hoofdstuk 4, wordt aangetoond dat apo BPO fosfatase activiteit 

heeft,, hoewel de turnover van defosforylering van /?NPP en pyrofosfaat (PPi) langzamer was dan die van apo 

CPO. . 
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