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Samenvatting 

Onderzoek naar het Hydroxylerings Mechanisme van 
Cytochromen P450 

Cytochromen P450 zijn enzymen die tal van biochemische reacties 
katalyseren. Dit enzym heeft al geruime tijd de interesse gehad van 
wetenschappers, maar vanaf het moment dat duidelijk werd dat deze enzymen 
een centrale rol spelen in de metabolisme van medicijnen nam de belangstelling 
in deze biosystemen explosief toe. Momenteel is het Cytochroom P450 enzym 
het meest onderzochte biochemische enzym systeem ter wereld. 

Ondanks de enorme interesse staat de werking van de Cytochroom P450 
enzymen nog steeds hevig ter discussie. Aanvankelijk werd gedacht dat de 
werking kon worden beschreven met een aantal relatief eenvoudige 
opeenvolgende chemische reacties. Vandaag de dag is duidelijk geworden dat 
de werking van het enzym moeilijker is dan aanvankelijk werd gedacht en zich 
niet laat beschrijven door ‘eenvoudige’ chemische reacties. In wetenschappelijke 
literatuur zijn momenteel twee verschillende modellen gepostuleerd om de 
chemie in deze enzymen goed te kunnen beschrijven. In één model reageert een 
bepaald intermediair volgens twee verschillende electronische toestanden, terwijl 
in het andere model er twee verschillende intermediairen elk op eigen wijze aan 
de reactie deelnemen. Zowel de identiteit van het werkelijke actieve intermediair 
alsmede de kwalitatieve beschrijving van het mechanisme voor een bepaald 
type reacties is nog niet eenduidig. Dit proefschrift beschrijft de theoretische 
benadering van de meest belangrijke stappen in het hydroxyleringsmechanisme 
van koolwaterstoffen dat wordt gekatalyseerd door de Cytochromen P450 en 
werpt licht op dit hoofdbrekend vraagstuk (Hoofdstuk 2).  

In het computationele onderzoek naar het werkingsmechanisme van 
cytochromen P450 is het belangrijk de theoretische methode te gebruiken die 
het meest geschik is om het vraagstuk te kunnen beantwoorden. Aangezien het 
reactiecentrum van het enzym relatief groot is en een overgangsmetaal (ijzer) 
bevat, is dichtheidsfuncionaaltheorie (DFT) de meest geschikte methode. Hierin 
zijn vervolgens verschillende functionalen getoetst op de voorspelbaarheid van 
experimenteel bepaalde fysisch-chemische eigenschappen (electronische 



 

 

grondtoestand) van een aantal modelsystemen die ook het overgangsmetaal 
ijzer bevatten (Hoofdstuk 3). Uit deze validatie studie is gebleken dat niet elke 
functionaal geschikt is om het P450-vraagstuk te kunnen beantwoorden en op 
basis van efficientie en prestatie is een keuze gemaakt voor een bepaalde 
functionaal (OPBE). 

Na de validatie van de model systemen met het overgangsmetaal ijzer als 
overeenkomst met het actieve centrum van cytochromen P450, is de OPBE-
functionaal gebruikt om voor het ijzer porphyrine de electronische 
grondtoestand te bepalen (Hoofdstuk 4). Dit ijzer porhyrine molecuul vormt de 
basis van het actieve centrum in cytochromen P450. Om de invloed van 
geometrische deformaties van het molecuul op de electronische grondtoestand 
te bepalen, zijn verschillende typen deformaties systematisch in kaart gebracht 
(Hoofdstuk 5). Zoals verwacht voor het sterk onverzadigde porphyrine molecuul 
zijn deze deformaties ongunstig en gebleken is dat de electronische 
grondtoestand onveranderd blijft. Deze computationeel verkregen resultaten 
komen goed overeen met de experimenteel gepubliceerde data voor deze ijzer 
porphyrinen en deze deelstudie diende als een tweede validatie of controle van 
de gekozen methode.  

De werking van het cytochroom P450 enzym als katalysator voor de 
hydroxylerings reactie van alkanen kan worden beschreven in een katalytische 
cyclus. De eerste vijf stappen van deze cyclus zijn in de literatuur volledig 
bekend verondersteld. De resultaten uit het onderzoek dat is beschreven in dit 
proefschrift zijn hiermee volledig in overeenstemming en diende als derde 
validatiestap van de gebruikte theoretische methode (Hoofdstuk 6). De reacties 
die plaatsvinden na de vijfde stap zijn veel minder eenduidig en experimenteel is 
er geen direct bewijs voor een bepaalde reactiesequentie. Het onderzoek zoals 
beschreven in de hoofdstukken 7 en 8 laat zien dat er meerdere mogelijkheden 
zijn en drie reactiesequenties zijn hierin uitvoerig besproken. Tot slot is er een 
innovatieve vergelijking gemaakt met een analoge eenvoudige organisch 
chemische reactie waar eenzelfde problematiek speelt. 

 

 


