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Introduktie

De vooruitgang in de biotechnologie om microorganismen genetisch zo te modificeren dat deze
specifieke biologische omzettingen (biotransformaties) kunnen uitvoeren verloopt nog steeds relatief
langzaam. Een gebrek aan kennis van de genetica en de fysiologie van, industrieel gezien,
interessante microorganismen, is hiervan grotendeels de oorzaak. Dit geldt zeker voor een specifieke
groep van bacteriën, samengevoegd in de familie Actinomycetales, waartoe ook het geslacht
Rhodococcus behoort. Actinomyceten staan bekend om hun diversiteit in het produceren van
antibiotika. Deze eigenschap en hun vermogen om een grote verscheidenheid aan poly-cyclische
verbindingen (bijvoorbeeld steroiden) af te kunnen breken, maakt deze groep van bacteriën erg
interessant voor het ontwikkelen van microbiële biokatalysatoren voor biologische omzettingen
(“Groene Chemie”).

In dit proefschrift is de microbiële afbraak van steroiden en sterolen door de actinomyceet
Rhodococcus erythropolis onderzocht. Gedurende de microbiële afbraak van relatief goedkope
sterolen worden tussenprodukten (steroiden) gevormd, die gebruikt kunnen worden als
uitgangsmateriaal voor het maken van biologisch actieve verbindingen (bijvoorbeeld hormonen) met
een hoge commerciële waarde. Voor het produceren van deze steroiden is het van essentieel belang
dat de vier-ringen structuur van deze steroiden behouden blijft. Als deze structuur eenmaal is
opengebroken, verliest het molekuul zijn specifieke biologische activiteit. Een microbiële
biokatalysator voor steroid omzettingen moet daarom geblokkeerd zijn in het openen van deze ring-
structuur. Is dit niet het geval dan zal uiteindelijk een volledige afbraak van het steroid-substraat en
het steroid-produkt optreden. Om dit te voorkomen moet het erfelijk materiaal (de genen), dat voor
het openen van de ringstructuur verantwoordelijk is, worden opgespoord en met genetische
modificatie technieken worden verwijderd uit het genoom van R. erythropolis.

Bacteriële afbraak van steroiden

De microbiologische afbraak van de steroid ringstructuur wordt uitgevoerd door twee enzymatische
activiteiten, namelijk 3-ketosteroid ∆1-dehydrogenase (KSTD) en 3-ketosteroid 9α-hydroxylase
(KSH). In R. erythropolis stam SQ1 zijn voor deze activiteiten niet twee, maar vier enzymen
aanwezig, aangeduid met KSTD1, KSTD2, KshA, KshB (Fig. 1). De genen die voor deze vier
enzymen coderen, respectievelijk het kstD gen, het kstD2 gen, het kshA gen en het kshB gen, liggen
verspreid over het gehele genoom van R. erythropolis SQ1. Ze zijn niet gelokaliseerd in een
aaneengesloten cluster. Al deze vier genen moesten daarom individueel uit het genoom worden
geisoleerd.

De twee 3-ketosteroid ∆1-dehydrogenase enzymen KSTD1 en KSTD2 lijken, voor wat
betreft hun eiwitstructuur (de aminozuur sequentie), sterk op elkaar en ook voeren ze dezelfde
reactie uit. Het zijn zogenaamde isoenzymen (Hoofdstukken 2 en 4). Desondanks zijn ze
verschillend in de snelheid waarmee ze de steroid substraten 4-androstene-3,17-dione (AD) en 9α-
hydroxy-4-androstene-3,17-dione (9OHAD) omzetten in de steroid produkten 1,4-androstadiene-
3,17-dione (ADD) en 9α-hydroxy-androstadiene-3,17-dione (9OHADD). Het gevormde 9OHADD
is chemisch niet stabiel en valt uiteen (=opengebroken ringstructuur). KSTD1 is niet erg snel in het
omzetten van deze twee steroid substraten en heeft bovendien geen voorkeur voor AD of 9OHAD.
KSTD2 daarentegen heeft in de levende bacterie-cel een hogere reactiesnelheid dan KSTD1 en
bovendien een sterke voorkeur voor het substraat AD (10-voudig) ten opzichte van het substraat
9OHAD (hoofdstuk 4). Afbraak van 9OHAD geschiedt met een veel lagere snelheid in de
aanwezigheid van alleen KSTD1, dan in de aanwezigheid van alleen KSTD2.
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Figuur 1. Schematische weergave van de afbraakroute (pijlen zijn enzymreacties) van sterol naar het steroid
AD, en daarna verder via ADD of 9OHAD naar voedingsstoffen voor groei van de bacterie (verklaring
afkortingen: zie tekst). Afbraak van AD kan via twee routes verlopen: via ADD, of via 9OHAD. KSTD1 en
KSTD2 zijn twee 3-ketosteroid ∆1-dehydrogenase enzymen met een vergelijkbare enzymactiviteit
(=isoenzymen), die AD (hele cirkel) omzetten in ADD, of 9OHAD in 9OHADD (halve cirkel; opengebroken
ringstructuur). KshA en KshB vormen samen het 3-ketosteroid 9α-hydroxylase KSH, dat AD en ADD omzet
in respectievelijk 9OHAD en 9OHADD. Gezamenlijk zorgen deze vier enzymen in de actinomyceet
Rhodococcus erythropolis stam SQ1 voor het openbreken van de steroid ringstructuur.

Deze resultaten suggereren, dat door de aanwezigheid van deze twee isoenzymen de bacterie de
mogelijkheid heeft AD-afbraak te sturen via ADD of 9OHAD, afhankelijk van welk isoenzym onder
bepaalde omstandigheden de overhand heeft. Op deze wijze kan de bacterie ophoping van ADD,
dat enigszins toxisch is, mogelijk sturen.

De andere twee enzymen die betrokken zijn bij het openbreken van de steroid ringstructuur
zijn KshA en KshB. Ze werken samen als één twee-componenten enzymsysteem (KSH), dat één
enzymatische reactie, de 9α-hydroxylering van steroiden, uitvoert (Hoofdstuk 5). In dit systeem is
KshA het enzym dat de daadwerkelijke 9α-hydroxylering van steroiden (bv. het omzetten van AD
in 9OHAD) uitvoert. KshB is het tweede enzym dat energie, in de vorm van elektronen,
transporteert van een energie-rijke verbinding (NADH) naar KshA, om de KSH reactie te kunnen
laten verlopen. KSH bezit zowel AD als ADD 9α-hydroxylase activiteit. In tegenstelling tot de twee
KSTD isoenzymen die in R. erythropolis SQ1 werden gevonden, zijn er geen AD(D) 9α-
hydroxylase isoenzymen betrokken bij de afbraak van AD en ADD.
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Genetische modificatie technieken voor het vervaardigen van microbiële katalysatoren
voor steroid biotransformaties

Ideale stammen voor het vervaardigen van biokatalysatoren voor steroid transformaties zijn
genetisch toegankelijke stammen die sterolen (fytosterolen, bv. β-sitosterol; dierlijke sterolen, bv.
cholesterol) snel kunnen afbreken. R. erythropolis stam SQ1 beschikt over deze eigenschappen en
is daarom gekozen als stam voor de ontwikkeling van steroid biotransformaties (Hoofdstuk 2).
Genetisch materiaal (DNA) kan in een bacterie-cel worden gebracht (transformatie) met behulp van
specifieke plasmieden, die als drager van dit DNA dienst doen (vectoren). Er is een Rhodococcus-
Escherichia coli vector gemaakt voor R. erythropolis SQ1, die pRESQ is genoemd (Hoofdstuk 5).
Deze vector is in staat om zichzelf te handhaven (autonoom te repliceren) in zowel Rhodococcus
als E. coli bacterie-cellen (shuttle vector) en kan daarom fungeren als vector voor het uitwisselen
van genetisch materiaal tussen deze twee bacteriën. De pRESQ shuttle-vector is met succes gebruikt
voor het maken van een genomische bank van R. erythropolis (Hoofdstuk 5), waarin alle genen van
R. erythropolis over een groot aantal kleine DNA fragmenten is verspreid, en voor het isoleren
(kloneren) van meerdere genen betrokken bij steroid afbraak.

Na het transformeren van Rhodococcus cellen met een plasmiede onder invloed van een
elektrisch veld (elektrotransformatie), integreerde dit plasmiede op willekeurige, en dus aspecifieke,
plaatsen in het bacteriële genoom. Aspecifieke integratie van plasmieden bemoeilijkt het vinden van
gewenste mutanten. Dit kan worden voorkomen door gebruik te maken van transconjugatie. Bij
transconjugatie vind overdracht van plasmiede DNA plaats via een intensief cellulair contact tussen
twee verschillende bacterie-soorten (in dit geval E. coli en R. erythropolis). Deze wijze van
plasmiede overdracht bleek een effectieve methode te zijn om met minimale aspecifieke integratie
plasmieden in de Rhodococcus bacterie-cel naar binnen te krijgen en vervolgens op een specifieke,
gerichte plaats in het genoom te laten integreren voor gen inactivatie (Hoofdstuk 3). Gedurende het
onderzoek werd het noodzakelijk een techniek voor gen inactivatie te ontwikkelen, waarmee
meerdere genen achtereenvolgens uit het genoom konden worden verwijderd (gen deletie). Een gen
deletie methode waarbij geen vreemd DNA wordt achtergelaten in het genoom (ongemarkeerde gen
deleties) werd ontwikkeld voor Rhodococcus (Hoofdstuk 3). Deze methode maakt het mogelijk om
op relatief simpele wijze enkele, of meervoudige gendeletie-mutanten van Rhodococcus stammen
te maken.

Het ontwikkelen van biokatalysatoren voor steroid transformaties

Met de verkregen kennis van de genetica en de fysiologie van steroid afbraak in R. erythropolis SQ1
werd het vervolgens mogelijk microbiële katalysatoren voor steroid biotransformaties te
ontwikkelen. De genen voor KSTD1, KSTD2 en KSH werden individiueel, of in combinatie met
elkaar, geinactiveerd door ze via gendeletie te verwijderen uit het genoom van R. erythropolis SQ1.
Inactivatie van één van de twee componenten van KSH (KshA of KshB) in stam SQ1, blokkeerde
de AD(D) 9α-hydroxylatie volledig. Deze twee genetisch gemodificeerde stammen (stam RG2 en
RG4) waren in staat om een selectieve ∆1-dehydrogenering van steroiden uit te voeren, door de
aanwezigheid van de twee KSTD isoenzymen (Hoofdstuk 5). Opmerkelijk daarbij is dat geen
volledige steroid omzetting plaatsvondt met deze mutanten. Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat
de bacterie de ∆1-dehydrogenering van steroiden wil sturen, zoals hierboven besproken voor de
KSTD isoenzymen. De constructie en het gebruik van deze stammen is gepatenteerd. Tevens is een
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stam gemaakt die in staat is om selectieve 9α-hydroxylatie van steroiden uit te voeren (stam RG8).
Hiervoor moesten de beide isoenzymen KSTD1 en KSTD2 worden uitgeschakeld (Hoofdstuk 4).
Als slechts één van deze twee enzymen werd uitgeschakeld, vond er geen langdurige ophoping van
gehydroxyleerd steroid plaats. Mutanten met geinactiveerd KSTD1 én KSTD2 zijn echter wel in
staat om efficient AD om te zetten naar 9OHAD. Deze efficiënte en selectieve 9α-hydroxylering
van steroiden en de constructie van de betreffende stammen is tevens gepatenteerd. Tenslotte is nog
een mutante stam van stam SQ1 gemaakt (stam RG9), waarin het kshA gen, het kstD gen en het
kstD2 gen uit het genoom is verwijderd (Hoofdstuk 5). Hierdoor is deze stam niet meer in staat om
het steroid molecuul te veranderen. Deze stam kan in de toekomst worden gebruikt als
biokatalysator voor het maken van nieuwe steroiden, na het introduceren van een of meerdere extra
enzym(en). Afhankelijk van de geintroduceerde enzymen, kan het steroid molecuul op specifieke
plaatsen en met de juiste chemische structuur op biologische wijze worden veranderd (“Groene
Chemie”).


