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Samenvatting en Discussie 

 

Terpenoïde is een verzamelnaam voor een grote groep natuurlijke 

producten, die bestaat uit meer dan 40.000  verschillende verbindingen 

opgebouwd uit  vergelijkbare bouwstenen. Het is geen wonder dat deze 

diversiteit ervoor zorgt dat terpenoïdes niet uit het menselijk leven weg te 

denken zijn, met name voor smaak/ geur, kleurstof, en ook 

geneesmiddelen. Het antimalariamiddel artemisinine en het anti-

kankermiddel paclitaxel (Taxol®) demonstreren de essentiële rol van deze 

groep natuurlijke producten op geneesmiddel-/ farmaceutisch gebied. De 

vraag naar artemisinine combinatietherapie groeit gestaag en zal naar 

verwachting 800 miljoen ampullen bedragen in 2021[208]. De grote vraag 

naar het medicijn is nog steeds afhankelijk van de natuurlijke isolatie uit de 

originele plant: Artemisia annua. Deze afhankelijkheid van de biologische 

bron wordt nog eens versterkt door de lage opbrengst van het middel 

(slechts ongeveer 1,5% van gedroogd plantaardig materiaal), het 

landbouwbeleid opgelegd door het producerende land om 

basisvoedselgewassen voorrang te geven over medicinale planten, en de 

huidige onvoorspelbare klimaatomstandigheden. Tegelijkertijd wordt de 

compleet chemische synthese van het geneesmiddel bemoeilijkt door de 

hoge productiekosten op industriële schaal[11]. Alles bij elkaar genomen 

tonen deze feiten de instabiliteit van de voorraad en prijs. 

 

Een vergelijkbare ontwikkeling zien we ook bij de productie van paclitaxel 

(Taxol®). Paclitaxel (Taxol®) is een diterpene verbinding die uit de bast van 

de Pacifische taxusboom (Taxus brevifolia) komt. Het gehalte aan paclitaxel 

is extreem laag: voor 0,5 gram Taxol zijn twee tot drie volgroeide 

taxusbomen nodig[240]. Omdat de plant een bedreigde status heeft, loopt 

de productie gevaar. Gelukkig is de productie van het geneesmiddel 

vervangen door een semisynthetische aanpak waarbij Baccatin III wordt 

gebruikt als de precursor[240], wat gewonnen wordt uit de naalden van de 

Taxus baccata. Plantcelcultuur is ontwikkeld als platform voor de productie 

van docetaxel, een derivaat van paclitaxel (Taxol®)[241]. Hoewel de 
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semisynthetische productiemethode het gebruik van de plant herleid heeft 

van de bast naar de naalden blijft de afhankelijkheid van plantaardig 

materiaal nog steeds bestaan als mogelijke oorzaak voor het onstabiele 

aanbod en prijs. Daarom zou een alternatieve aanpak voor de productie van 

medicijnen, die van natuurlijke producten afhangen, meer dan welkom zijn. 

Als we kijken naar terpenoïde productie, dan blijkt dat er bewijs is dat B. 

subtilis meer isopreen (C5 terpenen) produceert vergeleken met andere 

bacteriën, waaronder E. coli. In combinatie met de capaciteit om andere 

types terpenen te produceren, waarvan velen te maken hebben met de B. 

subtilis celwand structuur, zoals undecaprenyl en biofilm vorming, zoals 

farnesol, geeft de hoge isopreen uitstoot van B. subtilis de bacterie veel 

potentieel om ontwikkeld te worden tot een terpenoïde celfabriek 

(Hoofdstuk 2). Er is slechts weinig onderzoek gedaan naar de exploitatie van 

B. subtilis voor de productie van waardevolle terpenoïden, hoewel er bewijs is 

dat de bacterie excelleert bij sommige MEP enzym activiteiten (Hoofdstuk 2). 

 

B. subtilis terpeen biosynthese gebeurt via  de methyl erythritol fosfaat (MEP) 

route hetgeen gebruikelijk is bij eubacteria, die terpeen bouwstenen 

produceren zoals isopentenyl difosfaat (IDP) en dimethylallyl difosfaat 

(DMADP). De diversiteit van terpenoïden is gebaseerd op de verscheidenheid 

aan terpeen synthases en van cytochroom P450 enzymen, die deel uitmaken 

van terpeen functionalisatie. Omdat de hele groep van terpenoïde uit 

dezelfde basisbestanddelen bestaat, is het aannemelijk dat het verhogen van 

de toelevering van de IDP en DMADP bouwstenen de productie van het 

uiteindelijke product ten goede zal komen. Het verbeteren van de aanvoer 

van IDP en DMADP zou bereikt kunnen worden door het verhogen van de 

endogene MEP route of de expressie van een extra toegevoegde heterologe 

MVA route. 

 

De constructie van een synthetisch operon dat bestaat uit MEP route genen is 

bereikt door twee groepen van operons samen te brengen (dxs-ispD-ispF-ispH 

[SDFH] en ispC-ispE-ispG-ispA [CEGA]) van de eerder gebouwde 

genconstructen [53] waarbij gebruik werd gemaakt van een circulair 

polymerase extensie cloning protocol (Hoofdstuk 3). Het synthetische operon 
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was samengesteld op een theta replicatie plasmide (pHCMC04G) en een 

“rolling circle” plasmide (pHB201). Uiteindelijk kon de hele route alleen 

samengesteld worden op pHCMC04G, omdat een stabiliteitsprobleem de 

constructie van het “rolling circle” plasmide met meer dan 10 kbps grootte 

verhinderde. De bacteriële kweek tot 100 generaties bevestigde de 

segregatie stabiliteit van het operon in pHCMC04G met slechts 15% plasmide 

verlies. Dit onderbouwt het idee dat theta replicatie plasmides stabieler zijn 

en het mogelijk kan maken om metabolieten op economische schaal te 

produceren. Overexpressie van de hele MEP route onder de Pxylose promoter 

van pHCMC04G gecombineerd met carotenoide biosynthese genen (crtM en 

crtN) van pHYCrtMN medieerde een hoge productie van C30 carotenoide tot 

wel 21 mg/g drooggewicht oftewel het tweevoudige van het voorgaande 

resultaat [53]. Deze eigenschap oversteeg de capaciteit van de  “rolling 

circle” pHB201 stam en toont aan dat plasmide stabiliteit invloed heeft op de 

uiteindelijke productopbrengst. 

 

De mogelijkheid om een hoge flux van terpenoïde precursoren te produceren 

werd verder gebruikt om taxadiene te maken, het eerste speciale 

tussenproduct van paclitaxel biosynthese (Hoofdstuk 4). Taxadiene valt 

binnen de diterpeen groep van terpenoïden, en heeft 

geranylgeranylpyrofosfaat (GGPP) nodig als basismateriaal dat een 

cyclisatiereactie ondergaat, gekatalyseerd door taxadiene synthase (txs). Drie 

moleculen van IDP en een molecuul van DMADP zijn nodig om één molecuul 

GGPP te genereren. Takahashi en Ogura stelden de 

geranylgeranylpyrofosfaat synthase activiteit vast van ruw eiwit lysaat van B. 

subtilis[196]. Echter, tot nu toe is er geen gen toegeschreven aan deze functie 

in het genoom van B. subtilis. Daarom is crtE, een heteroloog gen uit Pantoea 

ananatis dat codeert voor GGPPS, gekloond naar de pBS0E vector en tot 

expressie gebracht onder de Pxylose promoter. Heterologe productie van 

taxadiene maakt gebruik van drie verschillende vectoren (i) een integratief 

plasmide pDR111 dat txs draagt, (ii) pHCMC04 dat een volledige MEP route 

bevat [53], en (iii) pBS0E dat crtE bevat. Een stam met txs samen met crtE en 

de volledige MEP route genen presteerde beter dan stammen met een 

gedeeltelijke MEP route met een opbrengst van 17,8 mg/L. Dit experiment 
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heeft een tweevoudige impact: ten eerste bevestigt het de mogelijkheid van 

een co-expressie van twee theta replicatie plasmiden met een verschillende 

oorsprong van replicatie en antibiotica-resistentie-cassette met hoge 

stabiliteit. Ten tweede, de apolaire eigenschappen van taxadiene laat de 

moleculen het celmembraan doorkruisen, wat voor een gemakkelijker 

extractieprocedure zorgt door het eindproduct op te vangen met behulp van 

een dodecaan laag als passende apolaire oplossing. 

 

De hoge flux van terpenoïde precursoren is ook gebruikt bij de productie van 

amorphadiene, de eerste toegewijde precursor van artemisinine (Hoofdstuk 

5). Amorphadiene als een sesquiterpeen heeft farnesylpyrofosfaat (FPP) 

nodig als precursor die vervolgens gecycliseerd wordt door amorphadiene 

synthase. Amorphadiene synthase (ads) was verkregen uit A. annua en 

gekloond in pDR111 plasmide. Aan het begin werd ads niet optimaal tot 

expressie gebracht in B. subtilis. Modificatie tot optimale expressie werd 

bereikt door N-terminale fusie met groen fluorescerend eiwit geoptimaliseerd 

voor S. pneumoniae (gfp(sp)). N-terminale modificatie van de ads resulteerde 

in betere expressie van het enzym waarbij de activiteit kenmerkend voor de 

hogere amorphadiene productie van de stram met chimere enzymen 

behouden bleef. Het leveren van een hogere flux van farnesylpyrofosfaat was 

nodig om een hoger gehalte amorphadiene te genereren. Co-expressie van 

volledige MEP route operon met toegevoegde farnesylpyrofosfaat synthase 

(FPPS) van S. cerevisiase zorgt voor een succesvolle productie van 

amorphadiene. Er wordt gesuggereerd dat de hoge flux van de MEP route 

meer FPPS vereist om de IDP, DMADP en geranylpyrofosfaat in FPP te 

genereren als de precursor van sesquiterpeen. Omdat het produceren van 

meer metabolieten betekent dat er ook meer voedingsstoffen en energie 

nodig is, zal optimalisatie van het medium meer precursor naar de route 

mogelijk maken. De optimalisatie was uitgevoerd met behulp van “factorial 

design” om de meest optimale condities onder meerdere variabelen van het 

medium te selecteren. Optimalisatie werd verricht door verscheidene 

componenten te evalueren, waaronder pyruvaat (als de precursor voor MEP 

route en ook als aanvullende koolstofbron), fosfaat, en magnesium (co-factor 

voor enzymen die bijdragen aan de biosynthese van amorphadiene, met 
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name amorphadiene synthase zelf). Door het gebruik van een 

geoptimaliseerd medium, co-expressie van amorphadiene synthase samen 

met het synthetische MEP route operon en additionele heterologe FPPS, 

bedroeg de bereikte amorphadiene productie 415 mg/L.. 

 

Tot slot (Hoofdstuk 6), is een poging gedaan tot een hogere productie van 

terpenoïdes door gebruik te maken van de heterologe mevalonate (MVA) 

route. Er werd aangenomen dat de heterologe route weinig tot geen 

endogene regulering zou opleggen op gen-niveau. De geconstrueerde MVA 

route bevatte het bovenste en onderste gedeelte van de route van 

Enterococcus faecalis en Streptococcus pneumoniae. Het bovenste gedeelte 

bestond uit de enzymen die nodig zijn voor het converteren van 3 moleculen 

acetyl-CoA tot mevalonaat. Enkel expressie van het bovenste deel van de 

route resulteerde in 200 ppm (1,35 mM) mevalonaat na 48 uur incubatietijd. 

Het onderste deel van de route is betrokken bij de fosforylering van 

mevalonaat en decarboxylering van het difosfaat derivaat hetgeen 

isopentenyl difosfaat (IDP) genereert: de C5 precursor van terpenoïden. Het 

gebruik van de MVA route zou de productie van amorphadiene kunnen 

verhogen tot 809 mg/L in 2YT medium. Maar deze prestatie vraagt nog steeds 

toegevoegde mevalonaat aan het medium tot 40 mM. Verder onderzoek naar 

de valkuilen van de MVA route expressie is nodig om B. subtilis te promoten 

als verbeterde terpenoïde celfabriek. 

 

Conclusie en Toekomstperspectief 

 

De experimenten tonen duidelijk aan dat de potentiële capaciteit van B. 

subtilis ontwikkeld en benut kan worden als terpenoïde celfabriek. Er is 

inderdaad nog steeds veel ruimte voor verbetering zoals het verfijnen van 

endogene route genen om de hele flux richting IDP en DMADP als algemene 

precursors van terpenoïden uit te balanceren. Deze verfijning van 

genexpressie vraagt een grote hoeveelheid elementen voor de  regulatie van 

genexpressie op zowel transcriptie als post-transcriptie niveau.  
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Het optimaliseren van de promotor en de ribosoom bindingsplaats zou 

wellicht een strategie kunnen zijn. Verscheidene RBS en promotors zijn op dit 

moment beschikbaar met een ruime mate van effectiviteit. Eiwitmodificatie 

van zowel de terpenoïde upstream route van de endogene route en de 

downstream route waar terpeen synthase en cytochroom P450 bij betrokken 

zijn, zouden gunstig kunnen zijn voor een sterke terpenoïde productie. 

Echter, er zijn slechts een beperkt aantal enzymen uit de MEP route van B. 

subtilis, die zijn opgehelderd zowel structureel als functioneel. Daarom zal 

opheldering van zowel structurele als functionele activiteit van hele enzymen 

van de MEP route een wetenschappelijke basis voor eiwitmodificatie van de 

route kunnen geven. Uiteindelijk zal verdere optimalisatie een veel 

complexere aanpak vragen, waar ook de verfijning van primaire metabolieten 

bij komt kijken. Op dit niveau zullen “multi layers omics” data gevolgd door 

computermodellering nodig zijn. 



   

 

“Prayer is the weapon of the believer” 
 

Top: Koran Caligraph, Ben Youssef 
Madrasa, Marakech, Morocco, 2016 

Bottom: Hassan II Mosque, Casablanca, 
Morocco, 2016 

Hegar pramastya 

Hegar pramastya 


	Chapter 8



