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CHAPTER 7

Summary and conclusions
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Summary and conclusions

During maturation, most secretory proteins undergo extensive post-translational
processing before they are secreted into the extracellular environment. One of
these post-translational modifications is the conversion of glutamate (Glu) into
y-carboxyglutamate (Gla) residues. The formation of Gla-residues is accomplis-
hed during a carboxylation reaction, which is catalyzed by the microsomal
enzyme y-glutamylcarboxylase, which is predominantly found in the membranes
of the rough endoplasmic reticulum. Vitamin K hydroquinone (KHj) functions
as an essential cofactor in this reaction. The oxidation of KHj into vitamin K
2,3-epoxide (KO) provides the energy required for y-carboxylation. In two
successive reduction steps KO is subsequently recycled into KHj. In this way
vitamin K may be re-used several thousand times before it is excreted. At least
one, but probably several, reductases are involved in the recycling process of
vitamin K. This sequence of events is generally known as the 'vitamin K cycle'.
In Chapter 1 of this thesis a review is presented of our current knowledge
concerning the y-glutamylcarboxylation reaction and the role of vitamin K in
this reaction.

Gla residues have only been demonstrated in a limited number of proteins, and
in these proteins they are found at well defined positions. The first protein
demonstrated to contain Gla was prothrombin, one of the blood coagulation
factors produced by the liver. Hence the first enzyme systems in which vitamin
K-dependent carboxylase could be tested in vitro were prepared from liver
homogenates. Later on it became clear that carboxylase is present in tissues
differing from each other as much as kidney, spleen, testis, lung, vessel wall and
bone. At least six Gla-containing proteins are involved in the blood coagulation
process and the presence of Gla in these proteins is a prerequisite for their
biological activity. Hence a sufficient supply of vitamin K is of vital importance
for normal haemostasis. Besides vitamin K deficiency the intake of 4-hydroxy-
coumarin derivatives may result in incompletely carboxylated Gla-proteins
entering the circulation in an undercarboxylated form. During coumarin treat-
ment the vitamin K cycle is interrupted by a blockade of the enzyme KO-reduc-
tase, leading to increased levels of circulating KO, and to a rapid exhaustion of
the KHj store. This results in an accumulation of non-carboxylated precursor

140



proteins in the endoplasmic reticulum and, if the blockade is continued, in the
cellular secretion of maturated Gla-proteins in a non- or undercarboxylated form
(descarboxyproteins). Whether or not descarboxyproteins are secreted depends
on the dose and the duration of coumarin intake, as well as on the species. In
cattle and in humans descarboxyproteins are secreted into the bloodstream from
where they may be purified with conventional methods. In the early years of
carboxylation it was thought that descarboxyproteins would be the target sub-
strates for the enzyme y-glutamylcarboxylase. Hence the effect of carboxylation
was supposed to be detectable from an increase of the enzymatic activity of
descarboxyproteins. However, it is now known that by the absence of a recog-
nition-site descarboxyproteins fail to act as good substrates and therefore this
approach turned out not to be successful. The development of some sensitive
coagulation assays was the positive outcome of this period. Coagulation kinetics
initially worked out by Hemker et al. could be proven with these reagents. In
Chapter 2 the preparation and sensitivity of these reagents is described. Second-
ly we report an improved method for the separation and detection of descarboxy
and normal coagulation factors by HPLC.

In Chapter 3 the optimizing of an in vitro system for measuring vitamin K
dependent carboxylation is described. In the past years the purification of car-
boxylase has been the main goal of many investigators, since the lack of puri-
fied preparations has been a major limitation in understanding the mechanism of
carboxylation. Whereas most investigators use rat liver as a starting material for
preparing microsomes, in our lab the bovine system has always been the princi-
pal source for carboxylase. In our attempts to purify Y-glutamylcarboxylase from
bovine liver two methods have been developed leading to partially purified
preparations, one of which is bound to a solid-phase, the other one is soluble.
Although none of these methods resulted in a purified enzyme, the partially
purified carboxylase preparations have been helpful in defining optimal conditi-
ons for carboxylase activity. Remarkably this activity was enhanced by a num-
ber of organic solvents and by high concentrations of (NHJjSO.,.
In Chapter 4 we have focussed our attention on the cofactor of carboxylase:
vitamin K. During the formation of Gla-residues KH2 is converted into K
epoxide (KO). Under normal in vitro conditions dithiol-dependent reductases
will catalyse the recycling of vitamin K. However, during warfarin treatment
KO reductase is inhibited resulting in a retardation of the carboxylation reaction.
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Placental carboxylase differed from the liver systems because only vitamin K
hydroquinone and not vitamin K quinone could be used as a coenzyme for the
carboxylation reaction. Obviously, the dithiol-dependent K reductase was absent
in these preparations. In the second part of Chapter 4 attention is focused on the
two different forms of vitamin K found in nature: vitamin K, (phylloquinone)
and vitamin K2 (menaquinone). Both are characterized by a functional
naphtoquinone ring and an aliphatic side chain. Phylloquinone is mainly found
in green plants whereas the menaquinones are produced by the intestinal flora.
The extent to which each of the K vitamins contributes to the carboxylation of
blood coagulation factors is still a matter of investigation. Phylloquinone and
various menaquinones were compared for their ability to serve as a cofactor for
the hepatic vitamin K-dependent carboxylase. It was found that the cofactor
activity of the menaquinones varied with the length of the aliphatic side chain
and that it showed an optimum at MK-3. Under in vitro conditions both vitamin
K, and the Kj-vitamins were rapidly metabolized into a mixture of the quinone,
the hydroquinone and the epoxide form. The fact that at equilibrium the levels
of these three metabolites were independent of the starting material shows that
the vitamin K cycle is operational for vitamin K, as well as for Kj. Finally we
describe in this chapter the occurrence of an allosteric interaction between the
vitamin K binding site and the propeptide binding site on carboxylase. By this
mechanism the affinity for KHU of the enzyme/substrate complex is about 20-
fold higher than that of carboxylase alone.

In Chapter 5 we have investigated some aspects of the reductases involved in
the recycling of vitamin K. Both reduction steps in the vitamin K-cycle may be
accomplished by dithiol-dependent reductases. Whether this activity is exerted
by one or different enzymes is still a matter of investigation. However, the
mutation pattern found in two independent cases of warfarin resistance strongly
supports the idea that only one reductase is responsible for the recycling of
vitamin K. In vitro the synthetic dithiothreitol (DTT) as well as reduced thiore-
doxin may serve as reducing cofactor for KO- and K-reductase. It was shown
that in vitro the formation of disulphide bonds may be linked to the vitamin In-
dependent carboxylation of glutamate residues. In vivo both disulphide formati-
on and vitamin K-dependent carboxylation are post-translational modifications
taking place at the luminal side of the endoplasmic reticulum. It is possible that
also in vivo both reactions are coupled, which would explain the source of
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reducing equivalents necessary for carboxylation and the source of oxidating
equivalents necessary for the formation of a disulphide bond. A model in which
this hypothesis is worked out is presented at the end of this chapter.
In Chapter 6 data concerning substrates in the vitamin K-dependent carboxylase
reaction are described. During the last 15 years two types of substrates have
been developed: those containing and those lacking a pro-sequence of the natu-
ral Gla-proteins. Examples of the first type are FLEEL and FLEEV. All sub-
strates of this type are characterized by high K ^ values. The fact that poly-Glu
preparations are carboxylated at a comparable rate as are the pentapeptide sub-
strates demonstrated that a specific aminoacid sequence is not an essential
requirement for carboxylation. In vitro it has been shown that the carboxylation
of Glu-containing substrates is substantially enhanced when the substrates are
extended with the propeptide. The improvement turned out to be the result of a
decrease of the K^''''. Propeptide-containing substrates in the in vitro carboxy-
lase reaction are, for example, pro-PT28 and recombinant factor IX. The in vitro
carboxylation of the latter substrate, produced by transformed Chinese hamster
ovary cells, is described and the identity of the newly formed Gla residues is
verified. Finally a 59-amino acid peptide containing the propeptide sequence and
Gla-domain (residues -18 to 41) of human factor IX (FIXGla), is demonstrated
to be an efficient substrate for in vitro gamma-carboxylation. Its K^*" (0.55 uM)
is several thousand-fold lower than that for the commonly used substrate FLEEL
and about 5 times lower than that for proPT28 or proFIX28. It is the first pep-
tide substrate that is carboxylated in vitro to more than one Gla/molecule (6-11
Gla/molecule). In addition, peptides with mutations similar to those in FIXj^
Dimas or FlX^^dge as well as a peptide with both mutations in the propeptide
sequence have been prepared. Enzyme kinetic studies revealed no significant
difference in V ^ ^ T K ^ values between normal and mutant substrates, indica-
ting that arginines at positions -4 and -1, although highly conserved in the
propeptide sequence of all the vitamin K-dependent proteins, is not critical for
y-carboxylation.

The purification of y-glutamylcarboxylase has turned out to be more laborious
and complex than anyone had imagined. At this time purified, homogenous
carboxylase is available in at least three leading research groups, which means
that we are experiencing a turning point in science: behind us is a period in
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which carboxylase research was performed exclusively in non-purified systems.
By the availability of purified carboxylase this research area has finally come to
maturation. In front of us are scientific challenges such as the elucidation of the
detailed mechanism of the carboxylation reaction, the mechanism of termination
of Gla-formation as well as possible interactions between carboxylation and
other posttranslational modifications. We hope and expect that the Maastricht
group will continue to actively participate in this fascinating field of science.
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Samenvatting en conclusies

De meeste secretie-eiwitten ondergaan een aantal belangrijke post-translationele
modificaties tijdens hun synthese voordat ze door de cel uitgescheiden worden.
Een van deze veranderingen is de omzetting van glutaminezuurresiduen (Glu) in
y-carboxyglutaminezuurresiduen (Gla). De omzetting van Glu in Gla vindt plaats
tijdens een carboxyleringsreactie die wordt gekatalyseerd door het microsomale
enzym y-glutamylcarboxylase, dat voornamelijk in de membranen van het ruw
endoplasmatisch reticulum wordt gevonden. De gereduceerde vorm van vitamine
K (KHj) is een belangrijke cofactor bij deze reactie. De energie die nodig is
voor carboxylering wordt geleverd door de oxydatie van KHj tot vitamine K
epoxide (KO). In twee opeenvolgende reductiestappen wordt KO vervolgens
weer omgezet in KH2. Op deze manier kan vitamine K duizenden malen op-
nieuw worden gebruikt voordat het wordt uitgescheiden. Tenminste één maar
waarschijnlijk meerdere reductases zijn betrokken bij de recycling van vitamine
K. Dit hele proces staat bekend als de "vitamine K cyclus". In hoofdstuk 1 van
dit proefschrift wordt een overzicht gegeven van onze hedendaagse kennis over
de carboxylerings reactie en de rol die vitamine K daarin speelt.
Gla residuen zijn tot nu toe slechts aangetoond in een beperkt aantal eiwitten
waar zij op specifieke plaatsen worden gevonden. Prothrombine, één van de
stollingseiwitten die door de lever worden geproduceerd, was het eerste eiwit
waarin Gla werd aangetoond. Daarom werden lever homogenaten als uitgangs-
materiaal gebruikt voor de ontwikkeling van de eerste enzymsystemen waarin
vitamine K afhankelijke carboxylering kon worden gemeten. Het werd later
duidelijk dat carboxylase in veel weefsels gevonden wordt zoals o.a. in de nier,
milt, testes, long, vaatwand en bot. Tenminste zes Gla bevattende eiwitten zijn
betrokken bij het bloedstollingsproces, waarbij de aanwezigheid van Gla een be-
langrijke voorwaarde is voor hun biologische activiteit. Daarom is voldoende
aanvoer van vitamine K van essentieel belang voor een normaal bloedstollings-
proces. Behalve een tekort aan vitamine K kan ook de inname van 4-hydroxy-
coumarine derivaten leiden tot de uitscheiding van niet volledig gecarboxyleerde
Gla eiwitten. Tijdens coumarine behandeling wordt het enzym KO-reductase
geblokkeerd waardoor de vitamine K cyclus wordt onderbroken. Dit heeft tot
gevolg dat het circulerend KO niveau zal stijgen en de KHj voorraad snel zal
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afnemen. Dit zal leiden tot een ophoping van niet gecarboxyleerde eiwitten in
het endoplasmatisch reticulum en als de blokkade wordt voortgezet uiteindelijk
tot de uitscheiding van niet of gedeeltelijk gecarboxyleerde eiwitten (descar-
boxyeiwitten). Of deze descarboxyeiwitten al dan niet worden uitgescheiden
hangt af van de dosis en de duur van de coumarine behandeling evenals van de
behandelde species. Bij de koe en de mens worden descarboxyeiwitten in het
bloed uitgescheiden waaruit zij gezuiverd kunnen worden met gebruikelijke
zuiveringstechnieken. In de beginjaren van carboxylering werd aangenomen dat
deze descarboxyeiwitten als substraat konden dienen voor het enzym y-gluta-
mylcarboxylase en dat het carboxyleringsproces gevolgd kon worden door
meting van de toename van de biologische activiteit van de descarboxyeiwitten.
We weten nu echter dat door de afwezigheid van een herkenningsplaats descar-
boxyeiwitten geen goede substraten zijn en dat daardoor de destijds gevolgde
procedure niet succesvol kon zijn. De ontwikkeling van reagentia waarmee
gevoelige stollingsbepalingen werden opgezet kan beschouwd worden als een
nuttige zijlijn uit deze periode. Met behulp van deze reagentia kon de door
Hemker et al. gepostuleerde stollingskinetiek bewezen worden. In hoofdstuk 2
wordt de bereiding en de gevoeligheid van deze reagentia beschreven evenals
een verbeterde methode voor de scheiding en detectie van descarboxy- en nor-
male stollingsfactoren met behulp van HPLC.

In hoofdstuk 3 wordt de optimalisering van de vitamine K afhankelijke car-
boxylering in vitro beschreven. Omdat gezuiverd carboxylase een absolute nood-
zaak is om het carboxyleringsmechanisme te kunnen begrijpen, is de zuivering
van carboxylase in de afgelopen jaren het voornaamste doel geweest van veel
onderzoekers. Hoewel rattelever meestal gebruikt werd als uitgangsmateriaal
voor de bereiding van microsomen is dit in ons lab altijd lever van de koe
geweest. Onze pogingen om y-glutamylcarboxylase te zuiveren hebben geleid tot
de ontwikkeling van twee methoden voor de bereiding van gedeeltelijk gezuiver-
de preparaten. Het eerste preparaat is gebonden aan een vaste drager, het tweede
in oplossing. Hoewel geen van beide methoden een gezuiverd enzym hebben
opgeleverd, speelden beide preparaten wel een belangrijke rol bij de bepaling
van de optimale condities voor carboxylering en bij de ontdekking van een
aantal essentiële kenmerken, welke o.a. geleid hebben tot de uiteindelijke zuive-
ring van het enzym. Opmerkelijke bevindingen waren dat de carboxylaseactivi-
teit gestimuleerd werd door een aantal organische oplossingen en door hoge
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concentraties
In hoofdstuk 4 wordt de aandacht gericht op de cofactor voor carboxylase,
vitamine K. Tijdens de vorming van Gla residuen wordt KH2 omgezet in K
epoxide (KO). In vitro wordt onder normale condities de recycling van vitamine
K gekatalyseerd door dithiol-afhankelijke reductases. Na toediening van warfa-
rine echter wordt het KO-reductase geremd, wat een onderbreking van de K
cyclus en daardoor een onvolledige carboxyleringsreaktie tot gevolg heeft. Bij
carboxylase uit placenta werd gevonden dat alleen vitamine K hydroquinon en
niet vitamine K quinon als cofactor gebruikt kon worden in de carboxyleringsre-
aktie, in tegenstelling tot levercarboxylase. Waarschijnlijk komt dit door de
afwezigheid van het dithiol-afhankelijke K-reductase in deze preparaten. In het
tweede gedeelte van hoofdstuk 4 worden twee verschillende vormen van vita-
mine K bestudeerd die in de natuur gevonden worden: vitamine K, (phyllo-
quinon) en vitamine Kj (menaquinonen). Beide vormen worden gekenmerkt door
een functionele naftaquinon ring en een alifatische zijketen. Phylloquinon wordt
voornamelijk gevonden in groene planten, terwijl menaquinonen worden gepro-
duceerd door o.a. de bacteriën in de darm. De mate waarin beide vitamines K
een rol als cofactor spelen bij de carboxylering van de bloedstollingsfaktoren
wordt nog steeds onderzocht. De cofactoractiviteit van phylloquinon en een
aantal menaquinonen werd vergeleken in levercarboxylase. De cofaktoractiviteit
van de menaquinonen bleek afhankelijk van de lengte van de alifatische zijk-
eten en was optimaal bij menaquinon-3. In vitro werden zowel vitamine K, als
vitamine Kj snel omgezet in een mengsel van de quinon, de hydroquinon en de
epoxide vorm. Het feit dat in evenwichtstoestand de hoeveelheid van deze drie
metabolieten onafhankelijk was van het uitgangsvorm bewijst dat de vitamine K
cyclus zowel met vitamine K, als met vitamine Kj werkt. Tenslotte wordt in dit
hoofdstuk een allosterische interactie tussen de vitamine K bindingsplaats en de
propeptide bindingsplaats bij carboxylase beschreven. Hierbij werd gevonden dat
de affiniteit van KHj voor het enzym/substraatcomplex ongeveer 20 maal groter
was dan voor carboxylase alleen.
In hoofdstuk 5 worden enkele aspecten onderzocht van de reductases die betrok-
ken zijn bij de recycling van vitamine K. Beide reductie-stappen in de vitamine
K cyclus kunnen uitgevoerd worden door dithiol-afhankelijke reductases. Onder-
zocht wordt nog altijd of deze activiteit gekatalyseerd wordt door één of meer-
dere enzymen. Mutaties, gevonden in twee verschillende gevallen van warfarine
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resistentie, ondersteunen echter sterk de theorie dat slechts één reductase zorgt
voor recycling van vitamine K. In vitro kunnen zowel het synthetische dithio-
threitol (DTT) als gereduceerd thioredoxine optreden als reducerende cofactor
voor het KO- en K-reductase. In vitro werd aangetoond dat de vorming van
disulfide bruggen gekoppeld kan worden aan de vitamine K afhankelijke car-
boxylering van glutaminezuur residuen. In vivo zijn zowel de disulfide vorming
als de vitamine K afhankelijke carboxylering posttranslationele modificaties die
plaatsvinden aan de luminale zijde van het endoplasmatisch reticulum. Het is
mogelijk dat ook in vivo beide reacties gekoppeld zijn, waarmee dan ook een
verklaring gevonden zou zijn voor de herkomst van de reducerende equivalenten
die nodig zijn bij carboxylering en voor de herkomst van de oxiderende equiva-
lenten die nodig zijn voor de vorming van een disulfide band. Aan het eind van
dit hoofdstuk wordt een model gepresenteerd waarin deze hypothese uitgewerkt
is.

In hoofdstuk 6 worden enkele gegevens beschreven van substraten in de vita-
mine K afhankelijke carboxylerings reactie. In de afgelopen 15 jaar zijn er twee
soorten substraten ontwikkeld: substraten met en zonder de prosequentie zoals
die gevonden wordt in de natuurlijke Gla-eiwitten. Voorbeelden van het eerste
type zijn FLEEL en FLEEV. Alle substraten van dit type worden gekenmerkt
door hoge K^-waarden. Het feit dat poly-Glu preparaten dezelfde Kn/^-waar-
den hebben als de pentapeptides, laat zien dat een specifieke aminozuurvolgorde
geen essentiële voorwaarde is voor carboxylering. In vitro werd aangetoond dat
Glu-bevattende substraten betere substraten zijn wanneer zij een propeptide-
sequentie bevatten. Deze verbetering wordt veroorzaakt door een verlaging van
de K^P-waarde. Voorbeelden van substraten voor de in vitro reactie die een
propeptidesequentie bevatten zijn bijvoorbeeld pro-PT28 en recombinant factor
IX. De in vitro carboxylering van het laatstgenoemde substraat, geproduceerd
door een CHO cellijn, wordt beschreven evenals de identificatie van het ge-
vormde produkt. Tenslotte word aangetoond dat een peptide, bestaande uit 59
aminozuurresiduen met daarin de propeptide volgorde en het Gla-domein (resi-
duen -18 tot 41) van humaan factor IX (FIXGla), een goed substraat is voor
carboxylase in vitro. De K.,^ (0.55 uM) is enige duizenden malen lager dan die
van proPT28 en die van proFIX28. Het is het eerste peptidesubstraat waar in
vitro meer dan één Glu per molecule werd gecarboxyleerd (6-11 Gla's per
molecule). Tevens werden peptides gemaakt met mutaties gelijk aan die in
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Dimas en ïTQ^mbndge' ^n een peptide met beide mutaties in de prosequentie.
Kinetische studies toonden geen wezenlijke verschillen in V„„"^ en K ^ tussen
normale en gemuteerde substraten, waarmee wordt aangetoond dat arginines op
de posities -4 en -1 niet noodzakelijk zijn voor y-carboxylering.

De zuivering van y-glutamylcarboxylase is bewerkelijker en complexer gebleken
dan men zich in eerste instantie voor kon stellen. Op dit ogenblik is gezuiverd
carboxylase beschikbaar in tenminste drie leidende onderzoeksgroepen, hetgeen
betekent dat we nu op een keerpunt staan in het carboxylaseonderzoek: achter
ons ligt een periode waarin dit onderzoek uitsluitend werd uitgevoerd in on-
gezuiverde systemen. Door de beschikbaarheid van gezuiverd carboxylase is dit
onderzoeksgebied eindelijk naar volwassenheid gegroeid. Voor ons liggen we-
tenschappelijke uitdagingen, zoals de opheldering van het gedetailleerde me-
chanisme van de carboxyleringsreaktie, het mechanisme voor het stoppen van de
Gla-vorming nadat in een eiwit een strikt gedefinieerd aantal Gla-residuen is
gevormd, en ook de mogelijke interacties tussen carboxylase en andere post-
translationele modificaties. We hopen en verwachten dat de Maastrichtse groep
actief zal blijven deelnemen aan dit fascinerende onderzoeksgebied.
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