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Cytochromen P450 (P450 of CYP) vertegenwoordigen een grote superfamilie van heme-bevattende monoxygenases 

die in nagenoeg alle organismen voorkomen. Bij de mens zijn P450's betrokken bij de biotransformatie (metabolisme) 

van 80% van de geneesmiddelen op de markt. Metabolieten die door P450 worden geproduceerd kunnen 

farmacologische activiteit vertonen of verantwoordelijk zijn voor de toxiciteit of andere ongewenste bijwerkingen van 

geneesmiddelen of geneesmiddelkandidaten. Het is om deze redenen dat het sinds enkele jaren verplicht is voor 

geneesmiddel registratie om de biologische eigenschappen van de belangrijkste metabolieten te karakteriseren. Er is 

daarom een grote behoefte aan systemen waarmee deze metabolieten in voldoende hoeveelheden kunnen worden 

geproduceerd zodat hun farmacologische en toxicologische eigenschappen in detail kunnen worden gekarakteriseerd.  

Tot nu toe werd productie van metabolieten meestal uitgevoerd door organische synthese of door grootschalige 

incubaties met menselijke P450's die zijn verkregen door heterologe expressie in E.coli, gist, insectcellen of 

zoogdiercellijnen. Echter, vanwege hun instabiliteit en intrinsiek lage activiteit is het rendement van metaboliet 

productie door menselijke P450's vaak erg laag en de kosten zeer hoog. In vergelijking met hun menselijke 

tegenhangers vertonen microbiële P450's over het algemeen een veel hogere stabiliteit en specifieke activiteit. Één 

van de meest bestudeerde microbiële P450's is cytochrome P450 BM3 (CYP102A1) van Bacillus megaterium. 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek laat zien dat het enzymsysteem P450 BM3 op verschillende manieren 

een zeer waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.  Zo kunnen humaan-

relevante geneesmiddel metabolieten met behulp van dit bacteriële enzym op grote schaal worden geproduceerd, 

zodat hun structuur kan worden opgehelderd en hun farmacologische en toxicologische eigenschappen in detail 

kunnen worden bestudeerd. De regio- en stereoselectiviteit van de enzymen, die kan worden gestuurd door site-

directed mutagenese, maakt het mogelijk producten te maken die met organische synthese moeilijk toegankelijk zijn. 

Daarnaast heeft het geintegreerde platform van P450 BM3 mutanten in combinatie met hoge resolutie 

bioaffiniteitsscreening veel perspectief om te worden toegepast voor lead optimalisatie in het vroege stadium van 

geneesmiddelontwikkeli. 


