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Nederlandse samenvatting 
 
 
De toepassing van enzymen als biokatalysatoren in de chemische en farmaceutische 
industrie is door de jaren van steeds groter belang geworden. Enzymen kunnen 
uiteenlopende reacties katalyseren met hoge selectiviteit en onder milde 
omstandigheden. Oxidatieve biokatalysatoren zijn vooral van groot belang vanwege 
het gemak waarmee ze vele reacties kunnen katalyseren waaronder de selectieve 
oxidatie van niet geactiveerde C-H bindingen (1, 2). Regio- en stereoselectieve 
oxidaties van verbindingen zoals fijnchemicaliën en (kandidaat)geneesmiddelen met 
behulp van biokatalysatoren is van grote waarde voor de chemische industrie omdat 
deze reacties soms moeilijk toegankelijk zijn met organische synthese. Dit proefschrift 
beschrijft de mogelijkheden van cytochroom P450 BM3 mutanten voor 
metabolietproductie met verschillende toepassingen. 
 
Het belangrijkste doel van het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven is 
om het bacteriële cytochroom P450 BM3 enzym te optimaliseren voor regio- en 
stereoselectieve hydroxylering van fijnchemicaliën, steroïden en geneesmiddelen. 
Verschillende nieuwe mutanten specifiek voor verschillende toepassingen zijn 
ontwikkeld. Mutanten M01 en M11,  gegenereerd vóór deze studie (3), werden 
gebruikt als basis voor verdere mutagenese aan de hand van een computermodel van 
P450 BM3. P450 BM3 mutanten die de selectiviteit van menselijke levermicrosomen 
nabootsen werden gebruikt voor de synthese van metabolieten van geneesmiddelen 
voor toxicologisch onderzoek. Bovendien werden de ontwikkelde P450 BM3 
mutanten gebruikt voor de grootschalige productie van GSH-conjugaten, zodat de 
structuur hiervan kon worden opgehelderd met behulp van NMR.  Daarnaast werden 
deze mutanten gebruikt om het rol van humane glutathion-S-transferases in de 
inactivatie van reactieve metabolieten te bestuderen. 
 
Het werk beschreven in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit proefschrift werd 
uitgevoerd in het kader van het NWO-IBOS project getiteld " Biocatalytic exploitation 
of monooxygenases" (BIOMOX). Het doel van dit project was het ontwerpen en 
karakteriseren P450 BM3 enzymen voor selectieve oxidatie van fijnchemicaliën en 
steroïden. De laatste 3 hoofdstukken (5, 6 en 7) beschrijven het gebruik van 
cytochroom P450 BM3 varianten voor de productie van geneesmiddelmetabolieten en 
de mogelijke toepassingen in toxicologische studies. 
 
Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding op de verschillende onderdelen die in dit 
proefschrift worden beschreven. In dit hoofdstuk wordt het potentieel van oxidatieve 
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biokatalysatoren en in het bijzonder monooxygenases besproken. Cytochroom P450's 
vormen een klasse van heem-afhankelijke mono-oxygenasen die meer dan 75% van 
de geneesmiddelen op de markt metaboliseren. Hoewel de menselijke P450 algemeen 
bekend staan om rol in de biotransformatie van lipofiele lichaamsvreemde stoffen, is 
het gebruik van deze membraan-gebonden enzymen voor biosynthese op 
preparatieve schaal beperkt vanwege hun lage stabiliteit en relatief lage specifieke 
activiteit. Microbiële P450's zijn oplosbaar en gemakkelijker te expresseren en dus 
een aantrekkelijk alternatief voor metaboliet synthese vergeleken met hun menselijke 
tegenhangers (4). Eiwit optimalisatie van bacteriële P450's, en in het bijzonder P450 
BM3, heeft bewezen een uitstekend middel te zijn om het substraat gebied en 
specificiteit te verbreden en om de activiteiten te verbeteren. In dit hoofdstuk worden 
verschillende recente voorbeelden gegeven van selectieve oxidatieve biokatalysatoren 
die door middel van optimalisatie van bacteriële P450 zijn verkregen (5, 6). 
 
De synthese op preparatieve schaal en de isolatie van geneesmiddelmetabolieten is 
van groot belang in het licht van de recente richtlijnen van de FDA en EMA die 
voorschrijven dat ook geneesmiddel metabolieten op hun veiligheid worden getest 
(7). Er is verder een groeiende behoefte aan groene alternatieven voor de synthese 
van geneesmiddelmetabolieten (8). De optimalisatie van P450 BM3 voor de 
verbeterde productie van geneesmiddelmetabolieten wordt ook besproken in dit 
hoofdstuk. Naast het metabolisme van geneesmiddelen tot stabiele producten zijn 
P450's betrokken bij bioactiveringsreacties die leiden tot de vorming van zeer 
reactieve, potentieel toxische intermediairen. Deze reactieve metabolieten kunnen 
leiden tot covalente binding aan eiwitten hetgeen leidt tot bijwerkingen. Ontwikkeling 
van effectieve methoden voor detectie en structuuropheldering van reactieve 
metabolieten vroeg in de ontwikkeling van geneesmiddelen is belangrijk voor de 
ontwikkeling van veiligere geneesmiddelen (9). Verschillende strategieën die worden 
gebruikt voor de generatie van reactieve metabolieten en analyse van glutathion 
(GSH) conjugaten worden besproken in dit hoofdstuk. De conjugatie van een reactieve 
metaboliet met GSH kan spontaan plaatsvinden of gekatalyseerd worden door 
glutathion-S-transferases (GSTs) (10). Voorbeelden van de rol van menselijke GSTs in 
de detoxificatie van de reactieve metabolieten worden ook behandeld in dit hoofdstuk. 
 
Enzymen die in staat zijn tot selectieve oxidatie van fijne chemicaliën zijn van hoge 
waarde voor -Ionon en gehydroxyleerde varianten 
hebben organoleptische eigenschappen en zijn van commercieel belang in de smaak 
en geur-industrie. In het in Hoofdstuk 2 beschreven onderzoek werd een bibliotheek 

-ionon stereo- en 
regio -ionon bleek 
dat mutanten M01 A82W, M11 en -ionon regioselectief 
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hydroxyleren op de C-3 positie met trans stereoselectiviteit terwijl mutanten van M11 
met mutatie op positie 437 vrijwel gelijke hoeveelheden vormen van zowel cis en 
trans diastereomeren van 3-OH- -ionon. Interessant is dat uit incubatie met 
afzonderlijke enantiomeren (6R)- en (6S)- -ionon bleek dat de mutant M11 L437N 
tegengestelde stereoselectiviteit vertoonde resulterend in de vorming van (3S, 6R)-OH 
en (3S, 6S)-OH- -ionone respectievelijk bij >90% d.e. M11 V87F L437N, een van de 
geteste mutanten, vertoonde matige selectiviteit (40%) voor de vorming van (3R, 6S)-
OH diastereomeer; deze mutant zou gebruikt kunnen worden als uitgangspunt voor 
verdere optimalisatie. Door middel van computational docking onderzoek werd het 
belang van residu 82 voor -ionon 
enantiomeren aangetoond. Deze P450 BM3 mutanten met hoge omzettingsgetallen 

-ionon op 
preparatieve schaal. 
 
In Hoofdstuk 3 werd het potentieel van Rhodococcus erythropolis als gastheer voor 
P450 BM3 gemedieerde hele cel biokatalyse onderzocht met norandrostenedione 
(nordione) als modelsubstraat. De wild-type stam van Rhodococcus erythropolis 
breekt steroïden af -hydroxylase en 3-ketosteroid dehydrogenase 
activiteiten, wat het gebruik als gastheer voor steroid bioconversie belemmert. Door 
de genen die coderen voor deze katabole enzymen te ontregelen, zijn verschillende 
stammen van Rhodococcus erythropolis gegenereerd die niet meer in staat zijn 
steroïden te af te breken. Een van deze stammen, RG9, werd in dit hoofdstuk gebruikt 
om P450 BM3 mutant M02 heteroloog te expresseren en de biotransformatie van 
nordione te onderzoeken. Deze P450 BM3 mutant werd geselecteerd omdat het 
steroïden omzet met hoge regioselectiviteit; nordione wordt door deze mutant 
selectief gehydroxyleerd tot 16- -OH-nordione zijn. Door BM3 M02 heteroloog tot 
expressie te brengen in RG9 kon ongeveer 0,35 g/L van het product 16- -OH-
nordione in hele cellen werd gevormd. Deze studie toont aan dat de combinatie van 
een mutant Rhodococcus stam en een zeer actieve P450 BM3 variant een 
veelbelovende optie is voor de hele cel biokatalyse. 
 
In Hoofdstuk 4 werd een rationele benadering gebruikt om de belangrijke aminozuur 
residüen te identificeren die betrokken bij de binding en oriëntatie van testosteron in 
het katalytische centrum van P450 BM3. Residuen 72, 82, 87 en 437 bleken belangrijk 
te zijn voor de bindingsoriëntatie van testosteron. Een kleine bibliotheek bestaande 
uit enkele en combinaties van dubbele mutaties van deze residuen werd 
samengesteld. Ten tijde van dit onderzoek, waren alleen  P450 BM3 mutanten bekend 
die testosteron hydroxyleren aan -zijde van de A of D ring. Screening van deze 
bibliotheek onthulde twee mutanten die een nieuw, niet eerder beschreven product 
vormen. Een van deze mutanten BM3 M01 A82W S72I werd gebruikt om dit product 
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op semipreparatieve schaal te produceren. Met behulp van NMR en door vergelijking 
met de chromatografische eigenschappen en massaspectrum van de referentie-
verbinding kon het nieuwe product werd geïdentificeerd  als 16- -hydroxy-
testosteron, hetgeen de eerste keer is dat hydroxylering aan de -zijde van testosteron 
is aangetoond. Hieruit blijkt dat door slechts een enkele aminozuur substitutie in M01 
A82W, dat C- -enantioselectiviteit katalyseert, de 
stereoselectiviteit van testosteron 16-hydroxylering verandert van 16- - naar 16- -
hydroxylering. Introductie van dezelfde mutatie in een ander 16- -hydroxylase, M11 
V87I, resulteerde ook in dezelfde verandering in enantioselectiviteit. In-silico studies 
gaven inzicht in welke aminozuur interacties mogelijk verantwoordelijk zijn voor deze 
verandering in selectiviteit. Door het polaire aminozuur serine te veranderen in het 
hydrofobe isoleucine op positie 72 werd een waterstofbrug met de A-ring carbonyl-
groep van testosteron, noodzakelijk voor 16 -hydroxylatie, verwijderd. Bovendien 
bleek er sprake van sterische hindering met de verschillende rotameren van 
isoleucine, wanneer testosteron is gebonden in de -
hydroxylatie. Deze studie toonde aan dat kleine verschillen in de belangrijkste 
residüen voor substraat interactie in P450 BM3 een groot effect op de 
stereoselectiviteit van hydroxylering kunnen hebben. 
 
In Hoofdstuk 5 werd de toepasbaarheid van de P450 BM3 mutanten voor de productie 
van de humaan relevante metabolieten van fenaminezuur NSAIDs bestudeerd. Een 
bibliotheek van mutanten werd gescreend met meclofenamic acid als substraat om 
katalytisch actieve en regioselectieve mutanten te identificeren. Mutanten van M11 
met isoleucine en fenylalanine op positie 87 bleken in staat tot selectieve 
hydroxylering op de benzylische en aromatische posities van meclofenamic acid. De 
meest geschikte P450 BM3 mutanten werden gebruikt voor opschaling van 
metaboliet-productie om structuuropheldering door middel van NMR mogelijk te 
maken. De geïsoleerde metabolieten bleken 3'-hydroxy-methyl, 4'-hydroxy en 5-
hydroxy-meclofenamic acid te zijn. Deze mutanten bleken ook in staat de structureel 
vergelijkbare verbindingen, mefenamic en tolfenamic acid,  met hoge selectiviteit en 
omzettingsnummers variërend van 4000-6000 te hydroxyleren. Computationele 
studies werden uitgevoerd om de waargenomen regioselectiviteit van de 
hydroxyleringsreacties van de P450 BM3 mutanten te rationaliseren. Deze 
enzymatisch geproduceerde metabolieten kunnen worden gebruikt voor 
toxicologische evaluaties in cellulaire studies. 
 
In Hoofdstuk 6 werden P450 BM3 mutanten en menselijke levermicrosomen gebruikt 
voor de in vitro bioactivatie van de geneesmiddelen clozapine, paracetamol en 
diclofenac naar hun overeenkomstige reactieve metabolieten.  Met behulp van deze 
bioactivatiesystemen werd het activiteit van vier allelische varianten van het 
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menselijke glutathione transferase GSTP1-1 in de inactivering van deze reactieve 
metabolieten onderzocht. De allelische varianten die werden onderzocht waren 
hGSTP1* A (Ile105 / Ala114), hGSTP1*B (Val105 / Ala114), hGSTP1*C (Val105 / 
Val114) en hGSTP1*D (Ile105 / Val114). Uit dit onderzoek bleek dat de verschillen in 
vermogen tot inactivatie van de reactieve metabolieten van de onderzochtte 
geneesmiddelen relatief beperkt waren. Uit het feit dat de mutaties tot verschillende 
verhoudingen van de regioisomeren van GSH-conjugaten leiden, blijkt dat 
bindingsoriëntatie van reactieve metabolieten in het katalytische centrum van GSTP1 
mutanten is veranderd. 
 
Hoofdstuk 7 beschrijft het gebruik van cytochroom P450 BM3 mutanten voor de 
bioactivatie van mefenamic acid (MFA) tot reactieve benzoquinoneïmine 
intermediairen en voor de structurele opheldering van de GSH-conjugaten. De meest 
actieve BM3 mutant M11 werd gebruikt voor de grootschalige productie en isolatie 
van het voornaamste GSH conjugaat. De structuur van dit conjugaat werd opgehelderd 
door NMR-analyse en bleek afkomstig te zijn van MFA-1',4'quinoneimine gevolgd door 
GSH conjugatie op de 6-positie. Twee kwantitatief minder belangrijke conjugaten 
bleken te zijn afgeleid uit de MFA-2,5-quinoneimine bioactivatie route. MFA werd 
geïncubeerd met veertien verschillende recombinante humane CYP enzymen om de 
enzymen die verantwoordelijk zijn voor zijn bioactivatie op te helderen. De P450 
gemedieerde benzylische hydroxylering bleek te worden gekatalyseerd door CYP 2C9, 
terwijl de aromatische hydroxylering die leidt tot de vorming van 1',4'-quinoneimine 
en grote GSH conjugaat werd gekatalyseerd door zowel CYP1A2 en CYP2C9. De 
vorming van 5-OH-MFA en de zijn GSH-conjugaten bleek voornamelijk te worden 
gekatalyseerd door CYP1A2. Remming van metabolietvorming door toevoeging van 
selectieve remmers van individuele CYP enzymen aan humane levermicrosomen 
incubaties bevestigden deze resultaten. Na identificatie van de bij bioactivatie 
betrokken humane P450s werd de activiteit van zeven recombinant humane GST’s in 
de inactivatie van de reactieve metabolieten van MFA bestudeerd. De vorming van de 
GSH-conjugaten die worden gevormd via de 5-OH-route,  bleek zeer sterk te worden 
gekatalyseerd door de GSTs.  Vervolgstudies zijn nodig om het belang van erfelijkheid 
van de beschermende GSTs in de incidenteel voorkomende levertoxiciteit van MFA te 
onderzoeken. 
 
Samengevat, P450 BM3 mutanten blijken potentieel te hebben als biokatalysatoren 
voor metabolietproductie met mogelijke toepassingen van biotechnologie tot 
toxicologie. Combinatorische mutaties in het katalytisch centrum zijn effectief om de 
selectiviteit van een reactie verbeteren, evenals om de structuur-functie relatie van 
P450 BM3 beter te begrijpen,  gereflecteerd door de synergie tussen de experimentele 
en computationele studies. Bovendien heeft de combinatie van P450 BM3 varianten 
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met andere enzymen geleid tot de ontwikkeling van een mogelijk nieuw onderzoek 
systeem dat kan worden toegepast voor de grootschalige productie van reactieve 
metabolieten voor structuuropheldering en als een veelzijdig instrument om de 
wisselwerking tussen fase I en fase II enzymen te bestuderen. 
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