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Veel planten produceren zetmeel, een groot glucosepolymeer voor de opslag van
glucose als belangrijke bron van grondstof en energie. Het zetmeel komt vooral voor in zaden
(b.v. granen) en wortelknollen (b.v. aardappelen). Zetmeel wordt gevonden als korrels, die
bestaan uit twee types glucosepolymeren: sterk vertakt amylopectine en lineair amylose. Ook
andere organismen kunnen gebruik maken van het zetmeel als grondstof- en energiebron, die
zo door planten als voedselreserve wordt opgeslagen.

Om de glucose van de zetmeelkorrels te kunnen gebruiken als voedingsbron, moeten
de zetmeelmoleculen eerst omgezet worden in hapklare brokjes die door de cellen opgenomen
en verwerkt kunnen worden. Een heel scala aan zetmeel afbrekende enzymen, ieder met zijn
eigen specifieke werking, is ontstaan in vooral micro-organismen. Een bekend voorbeeld
hiervan is .-amylase, een enzym dat op willekeurige plaatsen in de zetmeelmoleculen knipt.
Er zijn echter verscheidene enzymen die een meer specifieke werking hebben. Deze kunnen
gebruikt worden in industriële processen voor de vorming van een verscheidenheid aan
producten uit zetmeel. Een bijzonder enzym is het cyclodextrine glycosyltransferase (CGTase)
dat van de zetmeelketens ringetjes maakt die vooral bestaan uit 6, 7, of 8 glucose residuen (.-,
�-, of �-cyclodextrines, Fig. 1.a). Deze cyclodextrines kunnen andere moleculen opnemen in
de holtes binnen in de ringetjes (Fig. 1.b/c), waardoor de eigenschappen van deze moleculen
veranderen. Dit maakt de cyclodextrines interessant voor toepassingen in b.v. de cosmetische,
farmaceutische en voedingsmiddelen-industrie. Alle bekende CGTases produceren echter
mengsels van .-, �-, en �-cyclodextrines, waardoor dure en milieu belastende
zuiveringsprocedures met organische oplosmiddelen toegepast moeten worden. Ook wordt
CGTase geremd door de gevormde producten, waardoor de vorming van cyclodextrines uit
zetmeel niet optimaal is. Het is duidelijk, dat de beschikbaarheid van verbeterde CGTase
enzymen bevorderlijk zou zijn voor de cyclodextrines producerende industrie. Verbeteringen
zouden kunnen zijn: i) een verhoogde productie van één bepaald type cyclodextrine, en ii) een
verlaagde remming door het product. Andere industriële toepassingen van CGTase liggen in
de restanten zetmeel, die overblijven na de inwerking van het enzym. Wanneer CGTases
bijvoorbeeld worden toegepast tijdens de bereiding van brood, wordt het zetmeel in het brood
zo veranderd, dat het brood langer vers blijft. Voor zulke toepassingen zijn cyclodextrines
ongewenste bijproducten, en daarom zijn CGTase enzymen vereist, die geen cyclodextrines
kunnen maken. Om het CGTase aan te kunnen passen aan bovenstaande vereisten is een
gedetailleerde kennis nodig over de exacte werking van het enzym. In de afgelopen vier jaren
heb ik daarom uitgebreid onderzoek gedaan aan CGTase, waarvan de resultaten beschreven
zijn in dit boekje.

In de inleiding (hoofdstuk 1) wordt uitgebreid ingegaan op de verschillen en
overeenkomsten tussen vooral .-amylase en CGTase. Ze behoren allebei tot dezelfde familie
van enzymen, en breken zetmeel af door een suikerbinding te verbreken, waarna het ene stuk
wordt losgelaten. Het andere stuk wordt vastgehouden door het enzym en kan reageren met
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Figuur 1. Structuur en eigenschappen van cyclodextrines. a) .-, �- en �-cyclodextrines; b) 3-
dimensionale vorm en eigenschappen van cyclodextrines; c) vorming van een insluitingscomplex van een
cyclodextrine met een hydrofoob molecuul.

een ander molecuul (acceptor). .-Amylasen gebruiken water als acceptor en katalyseren zo een
hydrolyse reactie. CGTases gebruiken een glucose-eenheid van een ander (zetmeel)molecuul
als acceptor, resulterend in een transglucosyleringsreactie. Schematisch kunnen deze reacties
als volgt worden weergegeven:
Hydrolyse: G(n) + H2O � G(n-x) + G(x) 
Transglucosylering: G(n) + G(m) � G(n-x) + G(m+x) 
Hierin staat G voor een glucose-eenheid en n, m en x geven (willekeurige) getallen aan, die
aangeven uit hoeveel glucose-eenheden het molecuul bestaat. G(x) is de glucoseketen die
wordt vastgehouden door het enzym en reageert met de acceptor (H2O of G(m))
De transglucosyleringsreactie die hier is weergegeven is de disproportioneringsreactie, die ook
door andere enzymen uit de .-amylase familie wordt gekatalyseerd (b.v. amylomaltase). De
specifieke CGTase reactie is de cyclisatiereactie, resulterend in de vorming van cyclodextrines.
Deze cyclodextrines worden gemaakt doordat het enzym het afgeknipte stuk zetmeel (G(x))
niet met een glucose-eenheid van een ander (zetmeel)molecuul als acceptor laat reageren, maar
met zijn eigen uiteinde, zodat een ringetje wordt gevormd:

G(n) � cyclischG(x) + G(n-x)
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Ook de omgekeerde reactie kan door het enzym worden gekatalyseerd, waarin een
cyclodextrine wordt opengeknipt en gekoppeld aan een ander (zetmeel)molecuul; de
koppelingsreactie:

cyclischG(x) + G(n) � G(n+x)

Verschillende vragen kunnen gesteld worden naar aanleiding van de verschillende
eigenschappen van .-amylase en CGTase. Ten eerste: waardoor wordt het verschil tussen
hydrolyse en transglucosylering veroorzaakt; ten tweede, en wellicht het meest interessant:
waardoor krijgt het CGTase de unieke eigenschap cyclodextrines te kunnen vormen.

Een opvallend verschijnsel in de opbouw van CGTases is het voorkomen van een
extra deel (domein), dat niet gevonden wordt in .-amylasen. Dit E-domein is vaak genoemd
als de oorzaak van de verschillen in de reacties die deze enzymen katalyseren. Het lijkt echter
sterk op een domein dat gevonden wordt in andere zetmeel afbrekende enzymen
(glucoamylases), en dat betrokken is bij de binding aan zetmeel. In hoofdstuk 2 wordt de rol
van het E-domein nader onderzocht. In de kristalstructuur van CGTase, waarin de
enzymmoleculen dicht opeengepakt zitten, verzorgen maltosemoleculen (twee aan elkaar
verbonden glucose-eenheden) de contactpunten tussen de enzymmoleculen. Twee van deze
maltoses zijn gebonden aan specifieke plaatsen in het E-domein. Deze bindingsplaatsen
zouden dus een belangrijke rol kunnen hebben in de functie van het E-domein.

Om de rollen van de twee maltose bindingsplaatsen in het E-domein te kunnen
bepalen, werden de aminozuren die de binding met maltose aangaan vervangen door
aminozuren die dit niet kunnen. De mutante CGTases werden geanalyseerd met betrekking tot
zetmeelbinding en de vorming van cyclodextrines uit zetmeel. De resultaten toonden aan dat
het E-domein inderdaad een belangrijke rol heeft in de binding van zetmeel, en niet direct
betrokken is bij de specifieke cyclisatiereactie. Verder bleek dat het gemuteerde enzym minder
last had van remming door het gevormde product. Remming wordt blijkbaar gedeeltelijk
veroorzaakt doordat cyclodextrines gebonden op de maltose bindingsplaatsen de binding van
zetmeel hinderen. Het werd echter ook duidelijk dat dit niet alle remming kon verklaren. De
oorzaak van de resterende remming door cyclodextrines en de eigenschappen verantwoordelijk
voor de reactiespecificiteit moeten gezocht worden in het actieve centrum, de plaats in het
enzym waar de reactie plaatsvindt.

Om de reactiespecificiteit van het CGTase verder te kunnen onderzoeken en
uiteindelijk aan te kunnen passen aan specifieke wensen, is het nuttig om te begrijpen hoe de
reacties verlopen. In hoofdstuk 3 is daarom een kinetische analyse van de door CGTase
gekatalyseerde transglucosyleringsreacties beschreven.

Bij de reacties van het CGTase wordt een binding tussen twee glucose-eenheden in
het eerste substraat (donor) verbroken, waarna het afgesplitste gedeelte wordt vervangen door
het tweede substraat (acceptor). Het tweede substraat moet dus de plaats innemen van het
afgesplitste gedeelte van het eerste substraat. Het verwachte mechanisme is dan ook een ping-
pong reactie (zie Fig. 2.a), omdat de donor volledig verwerkt moet worden voordat de acceptor
kan binden. Karakterisering van de drie transglucosyleringsreacties toonde echter aan dat ze
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via verschillende kinetische mechanismen gekatalyseerd worden. De disproportionerings-
reactie verloopt inderdaad volgens het ping-pong mechanisme (Fig. 2.a), maar is daarmee ook
de enige. De koppelingsreactie volgt een ternair complex mechanisme, wat inhoudt dat beide
substraten (donor en acceptor) gelijktijdig binden (Fig. 2.b). Bij de cyclisatiereactie is de donor
ook meteen de acceptor, en er kon geen duidelijk kinetisch mechanisme bepaald worden. Aan
de hand van de resultaten met de overige reacties en de rol van het E-domein, zoals beschreven
in hoofdstuk 2, kan echter wel een voorstelling gemaakt worden van hoe de reactie verloopt
(Fig. 2.c).

Figuur 2. Schematische weergave van de
reacties die door CGTase gekatalyseerd
worden. A) disproportionering, B) koppeling, C)
cyclisatie. De verschillende CGTase domeinen
zijn aangegeven (A, B, C, D, and E). 1 en 2
geven the maltose bindingsplaatsen in het E-
domein aan. De driehoek geeft de plaats aan
waar de reactie plaatsvindt. Glucose-eenheden
zijn weer-gegeven als cirkels; acceptor
moleculen zijn zwart.
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De verschillen in het mechanisme van de verschillende reacties kunnen grotendeels
verklaard worden door de verschillen in de substraten die gebruikt worden. Doordat de
substraten op verschillende manieren binden, lijkt het mogelijk om de reacties min of meer
onafhankelijk van elkaar te beïnvloeden. Dit is hoopgevend voor de ontwikkeling van
CGTases met specifieke activiteiten, die specifieke producten opleveren, hetgeen verder
uitgewerkt is in de volgende hoofdstukken.

In hoofdstuk 4 is de cyclodextrine product specificiteit verder onderzocht, op basis
van de kristal structuur van CGTase met een suikerketen bestaande uit 9 glucoses (G9)
gebonden in het actieve centrum (Fig. 3). Om uit deze keten een cyclodextrine te vormen wordt
de binding tussen bindingsplaatsen -1 en +1 geknipt, waarna de suiker gebonden op -7 naar
+1 gebracht moet worden om zo een ringetje te maken. De lengte van het gebonden substraat,
tot en met bindingsplaatsen -6, -7 of -8, bepaalt welk cyclodextrine gevormd wordt (.-, �- of
�-CD). De G9-structuur geeft gedetailleerd aan welke interacties een lineair substraat heeft met
aminozuren in het CGTase.

Figuur 3. Schematische
weergave van interacties
tussen CGTase en een
suikerketen gebonden in het
actieve centrum.
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Om het belang van deze interacties voor de .-, �- en �-cyclodextrine productratios van
CGTase aan te tonen werden 3 mutanten gemaakt: Y89D en Y89G bij bindingsplaats -3 en
S146P bij bindingsplaats -7. Met mutant Y89D wordt de situatie in thermostabiele CGTases,
die een hoge .-cyclodextrine productie vertonen, nagebootst. Door mutant S146P wordt het
netwerk van interacties bij bindingsplaats -7 aangetast, wat een verlaging van de productie van
�-cyclodextrine (bestaande uit 7 glucoses) op zou moeten leveren. De mutanten leverden
inderdaad het beoogde resultaat op. Een combinatie van deze twee mutanten (Y89D/S146P)
werd gemaakt om een CGTase enzym met sterk verhoogde .-cyclodextrine productie te
krijgen. Deze dubbelmutant resulteerde in een verdubbeling van de productie van .-
cyclodextrine uit zetmeel. De kristalstructuur van de dubbelmutant met een keten van 6
glucose-eenheden (G6), gebonden in het actieve centrum, werd opgelost. De binding
verschilde van die van de G9 doordat de keten van de G6 meer gebogen was. Enerzijds werd
deze verandering veroorzaakt doordat mutatie S146P de binding op -7 onmogelijk maakte,
anderzijds bleek dat mutatie Y89D de gebogen conformatie van de keten stabiliseerde. De
verhouding van de cyclodextrineproducten is dus afhankelijk van binding aan specifieke
plaatsen in het actieve centrum, die bepalen hoe ver het substraat het actieve centrum ingaat.
Echter, ook de snelheid van de verandering van lineair substraat naar cyclisch product, die
verschillend is voor de verschillende cyclodextrines, is van belang.

In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op het mechanisme van de remming van het
CGTase door de cyclodextrine producten in het actieve centrum. Het is waarschijnlijk, dat
deze remming te maken heeft met de koppelingsreactie, waarin de cylodextrines weer worden
afgebroken. Uit vergelijkingen van CGTase structuren met verschillende suikerketens
gebonden in het actieve centrum is aminozuur arginine 47 geïdentificeerd als een residu dat
kan binden aan cyclische glucoseketens, maar niet aan lineaire. Dit residu zou dus betrokken
kunnen zijn bij de reacties waarbij deze conformaties in elkaar over gaan (cyclisatie en
koppeling), en zou ook een rol kunnen spelen bij de remming van de CGTase activiteit door
de cyclodextrines. Om dit te onderzoeken werden de mutaties Arg47Leu en Arg47Gln
gemaakt.

De mutanten in Arg47 vertoonden inderdaad verlaagde cyclisatie en
koppelingsactiviteiten. De resultaten tonen aan dat Arg47 een residu is dat tijdens de
conformatieverandering van de gebonden keten interacties aangaat met de meer gebogen vorm.
Door Arg47 te veranderen wordt de conformatieverandering negatief beïnvloed, waardoor
relatief meer van de grotere cyclodextrines worden gevormd. Beide mutanten resulteerden in
slechtere binding van cyclodextrines, en daardoor in een verlaagde remming door deze
producten van het CGTase.

Ook verscheidene factoren die de cyclodextrine productie beïnvloeden zijn met
behulp van deze mutanten geïdentificeerd. Hoewel beide mutanten resulteerden in verlaagde
productremming werd geen hogere opbrengst aan cyclodextrines gekregen. Verhoogde
hydrolyse (Arg47Leu) en verlaagde stabiliteit (Arg47Gln) van de enzymen heeft een negatief
effect op de cyclodextrineproductie. Bij het wild type CGTase is tijdens de productie een
verschuiving van productie van vooral �- en �-CD naar vooral �- en .-CD te zien. Bij mutant
Arg47Gln is deze verschuiving veel minder, als gevolg van verlaagde koppelingsactiviteit ten
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opzichte van cyclisatieactiviteit. Hierdoor blijft de verhouding van de verschillende
cyclodextrines tijdens de productie stabiel, wat bevordelijk is voor de productie van specifieke
cyclodextrines.

In hoofdstuk 6 is de rol van de acceptor bindingsplaats in CGTase in de verschillende
reacties nader onderzocht. Deze acceptor bindingsplaats is waarschijnlijk belangrijk voor de
reactie specificiteit (transglucosylering versus hydrolyse). His233, Lys232 en Glu264 vormen
waterstofbruggen met glucose-eenheden die respectievelijk zijn gebonden op de acceptor
subsites +1, +2 en +3 (zie Fig. 3). De glucose op subsite +2 heeft ook nog hydrofobe
interacties met Phe183 en Phe259. Residu His233 is reeds eerder onderzocht en is van
algemeen belang voor CGTase activiteit. Mutaties Lys232Gln, Lys232Leu, Glu264Ala,
Phe183Asn, Phe183Ser, Phe259Asn, Phe259Ser en een dubbelmutant Phe183Ser/Phe259Asn
werden gemaakt om de rollen van de overige aminozuren in de acceptor bindingsplaats te
bepalen. 

De resultaten tonen aan dat Lys232, evenals His233, van algemeen belang is voor
CGTase activiteit, waarschijnlijk door interacties met His233. Phe183 en Phe259 blijken zeer
belangrijk te zijn voor de transglucosyleringsreacties. De dubbelmutant resulteerde in een
enzym dat bijna uitsluitend de hydrolysereactie katalyseert. Verder blijken ze specifieke rollen
te hebben in de verschillende reacties. In de cyclisatiereactie is Phe183 betrokken bij het
rondbuigen van de glucoseketen, terwijl Phe259 vooral dient om het uiteinde van de keten op
te vangen. In de teruggaande (koppelings)reactie is Phe183 betrokken bij het terugbuigen van
de glucoseketen, terwijl Phe259 (samen met Lys232) vooral een rol heeft in de vorming van
het ternaire complex. In de disproportioneringsreactie vormt Phe183 (bindingsplaats +2) samen
met Glu264 (bindingsplaats +3) een alternatieve bindingsplaats voor het acceptorsubstraat
maltose (twee glucose-eenheden aan elkaar). De acceptor kan eerst hierop binden, waarna hij
door kan schuiven naar bindingsplaats +1 (en +2) om de reactie te voltooien. Deze beweging
van de acceptor veroorzaakt verschuivingen in het katalytisch centrum, waardoor de reactie
versneld wordt.


