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Chapter 7 
 

Nederlandse samenvatting 

 

Penicilline en daarvan afgeleide verbindingen zijn nog steeds de meest 

gebruikte antibiotica op de wereld: tezamen maken ze meer dan de helft uit van de 

totale wereldmarkt van antibiotica. De ontdekking van penicilline staat op naam van 

Alexander Fleming, een professor in de bacteriologie in het St. Mary’s ziekenhuis in 

Londen. Hij verrichtte ondermeer onderzoek aan de ziekteverwekkende bacterie 

Staphylococcus aureus. In 1928, teruggekomen op zijn laboratorium na een vakantie, 

trof hij een schimmelinfectie aan op een van de voedingsbodems waarop hij 

Staphylococcus aureus kweekte. Hij zag dat in de buurt van de schimmel geen 

bacteriën groeiden en realiseerde dat dit geen mislukt experiment was, maar een 

interessant fenomeen. De schimmel werd geïsoleerd en bleek een stof uit te scheiden 

die verantwoordelijk was voor het bacteriedodende effect. Omdat de schimmel een 

ondersoort van de klasse van Penicillium was, noemde Fleming de werkzame stof 

penicilline. In de eerste tien jaar na de publicatie werd weinig aandacht geschonken 

aan deze ontdekking, totdat in 1938 de professoren Howard Florey and Ernst Chain in 

Oxford de therapeutische effecten van penicilline op muizen onderzochten en ook een 

methode beschreven hoe penicilline geproduceerd kon worden. Na hun publicatie in 

1940 werd het belang van penicilline onderkend en er werd besloten dat de studies 

zich zo snel mogelijk moesten richten op het gebruik van deze verbinding voor 

mensen. Dit gebeurde voor het eerst succesvol in 1941. Tegelijkertijd raakte de 

farmaceutische industrie in de Verenigde Staten geïnteresseerd in de productie van 

penicilline op grotere schaal. Vanwege de grote successen tijdens de eerste klinische 

toepassingen, werd de farmaceutische industrie in 1943 door het “War Production 

Board” in de VS aangemoedigd om de productie van penicilline op te voeren. Er werd 

een Penicillium soort gevonden, Penicillium chrysogenum, die meer penicilline 

produceerde dan Flemings Penicillium notatum. Penicilline kon op grote schaal 

geproduceerd en gezuiverd worden en aan mensen met een bacteriële infectie worden 

toegediend. Nog voor het eind van de Tweede Wereldoorlog lag de 

productiecapaciteit hoog genoeg voor de behandeling van 100.000 patiënten per jaar. 

In december 1945 kregen Fleming, Florey en Chain de Nobelprijs voor hun werk.  
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Na 1945 begonnen verschillende bedrijven met de productie van penicilline en 

werden pogingen ondernomen om de productie te verhogen door Penicillium 

chrysogenum te verbeteren. De huidige stammen produceren meer dan 10.000 keer 

zoveel penicilline als de oorspronkelijke Penicillium notatum stam die Fleming op de 

voedingsbodem aantrof. In de eerste decennia verliep stamverbetering door middel 

van klassieke methode van mutatie en selectie. Dit wil zeggen: het lukraak 

veroorzaken van mutaties (“willekeurige mutagenese”) in het DNA, het genetische 

materiaal, door gebruik te maken van ultraviolette bestraling of giftige verbindingen 

zoals mosterdgas om vervolgens nakomelingen te selecteren die een verhoogde 

penicilline productie vertoonden. Deze methode werkte in het begin erg krachtig, 

maar begon tegen de jaren negentig een verzadigingsniveau te bereiken. Men besefte 

dat een rationele en meer gerichte benadering nodig was, waarbij het DNA niet 

willekeurig, maar veel specifieker veranderd zou moeten worden. Dit werd mogelijk 

gemaakt met de opkomst van de “recombinante DNA technologie”. Sinds midden 

jaren 70 was het mogelijk om op gerichte wijze veranderingen aan te brengen in het 

DNA van organismen. Om deze vorm van genetische modificatie te gebruiken voor 

stamverbetering van Penicillium chrysogenum was kennis nodig van de processen die 

in de schimmel de penicilline synthese bewerkstelligen en moesten de genen die 

daarbij betrokken zijn worden geïdentificeerd. Omdat deze processen echter niet op 

zichzelf staan, maar in meer of mindere mate geïntegreerd zijn in het functioneren van 

de schimmel als geheel, is ook kennis daarvan op het kleinste, moleculaire niveau van 

belang. Dat wil zeggen, hoe leeft de schimmel, hoe groeit het, hoe vermenigvuldigt 

het zich, hoe reageert het op zijn leefmilieu, wat eet het, hoe neemt het zijn 

voedingsstoffen tot zich, enzovoort. Wat beschreven staat in dit proefschrift maakt 

deel uit van dit onderzoek en gaat over de vraag hoe Penicillium chrysogenum een 

bepaalde groep van bouwstenen en voedingstoffen opneemt uit zijn omgeving, 

namelijk aminozuren. Voor daar dieper op in te gaan, eerst wat algemenere 

informatie. 

Schimmels vormen een aparte groep organismen in de levende wereld die is 

opgedeeld in drie domeinen: bacteriën, archaea en eukaryoten. Bacteriën en archaea 

bestaan uit één cel en hebben geen celkern. Eukaryoten kunnen één- of meercellig 

zijn, maar worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een celkern en andere 

organellen (door een membraan omgeven structuren die speciale functies vervullen) 

binnen de cel. De eukaryoten zijn ook weer opgedeeld in een aantal rijken zoals 
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dieren, planten en ook schimmels. Planten halen energie uit zonlicht, terwijl de 

overige eukaryoten dat moeten halen uit voedingsstoffen die opgenomen moeten 

worden uit de omgeving. Veel schimmels zijn meercellig, maar toch relatief simpel 

van opbouw in vergelijking met dieren en planten. Om die reden vallen schimmels 

onder de noemer “micro-organismen”. Er zijn ééncellige schimmels, de gisten 

(waaronder bakkersgist en biergist) en de meercellige, filamenteuze schimmels. Het 

woord filamenteus slaat op het feit dat ze ketens van cellen vormen die zichtbaar zijn 

als witte draden, hyfen, die samen het mycelium genoemd worden. Daarnaast vormen 

ze speciale structuren bedoeld voor de verspreiding van sporen (te vergelijken met de 

zaden van planten). Bij bepaalde ondersoorten zijn deze structuren beter bekend als 

paddestoelen. Bij andere soorten zijn de structuren minder groot, zoals conidia: hyfen 

die vanuit het oppervlak de lucht in groeien en waarbij aan het uiteinde sporen 

gevormd worden. Dit is soms zichtbaar als een groene of zwarte kleur op bedorven 

voedsel. Penicillium chrysogenum is een filamenteuze schimmel en produceert het 

antibioticum penicilline. De reden dat sommige organismen (niet alleen schimmels) 

antibiotica uitscheiden is waarschijnlijk om mogelijke concurrenten in de omgeving te 

doden en daardoor de aanwezige voedingstoffen voor zichzelf te kunnen houden. De 

opname van voedingsstoffen van buiten naar binnen de cel gebeurt door speciale 

eiwitten die aanwezig zijn in de celmembraan. Alle cellen in alle organismen worden 

omgeven door een membraan die een aantal essentiële functies heeft: 

 

• Het vormen van een flexibele barrière tussen het binnenste van de cel en de 

buitenomgeving. Deze is ondoorlaatbaar voor de meeste stoffen. 

• De membraan bevat eiwitten die belangrijke functies vervullen, zoals het 

transporteren van voedingsstoffen van buiten naar binnen de cel en de 

uitscheiding van afvalproducten.  

• Het in stand houden van een elektrische potentiaal verschil (spanning), en een 

concentratie verschil van ionen en moleculen aan weerszijden van de 

membraan. Dit wordt samen de electrochemische potentiaal genoemd en 

vormt de drijvende kracht voor energie-vragende processen zoals het 

hierboven genoemde transport.  

  

De membraan wordt gevormd door een dubbele laag vetachtige moleculen (lipiden). 

In deze laag zitten eiwitten die nodig zijn voor het transport van stoffen van buiten 
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naar binnen of andersom, voor de communicatie van cellen met de omgeving, voor de 

verankering van uitwendige structuren aan de membraan, en andere functies. Voor het 

transport van kleine moleculen door de membraan zijn er ruwweg drie mechanismen 

te onderscheiden: 

 

1. gefaciliteerde diffusie 

2. primair transport 

3. secundair transport  

 

Deze drie mechanismen onderscheiden zich van elkaar door de manier waarop het 

transport aangedreven wordt. Wanneer een verbinding opgenomen wordt waarvan de 

concentratie in de cel hoger is dan erbuiten, dan kost dit energie. Bij secundair 

transport wordt deze energie geleverd door de gelijktijdige verplaatsing van (meestal) 

een ion (een geladen deeltje) door de membraan via hetzelfde transporteiwit. Hierdoor 

kunnen stoffen opgenomen worden waarvan de concentratie in de cel al vele malen 

hoger is dan buiten de cel. De opname van aminozuren uit de omgeving gebeurt in 

schimmels via secundair transport. De drijvende kracht wordt geleverd door de 

electrochemische potentiaal van protonen over de membraan. Protonen zijn positief 

geladen waterstofdeeltjes (H+) en hebben buiten de cel een hogere concentratie dan 

binnen de cel. Daarnaast is de electrische potentiaal buiten de cel positief ten opzichte 

van binnen de cel. Hierdoor werkt er een kracht op de protonen die aan hen trekt (de 

proton motive force) . De opname van een aminozuur molecuul kost energie. Door 

beide processen te koppelen, dat wil zeggen de naar binnen gerichte beweging van het 

proton en het de opname van het aminozuur, is het mogelijk om aminozuren efficiënt 

op te nemen uit de buitenomgeving. 

Aminozuren zijn moleculen die gekenmerkt worden door een zogenaamde 

aminogroep (amino) en carboxylgroep (zuur) (Fig. 1). In eiwitten, die bestaan uit 

ketens van aminozuurmoleculen, komen 20 verschillende aminozuren voor en 

daarnaast bestaan er nog een paar andere die relatief weinig voorkomen. Aminozuren 

bevatten zowel koolstofatomen als stikstofatomen. Beide elementen zijn nodig in de 

cel en aminozuren kunnen dus als “koolstofbron” en “stikstofbron” dienen. Daarnaast 

kan er door verbranding of “catabolisme” energie uit aminozuren gehaald worden. De 

uit de omgeving opgenomen aminozuren kunnen ook direct gebruikt worden voor de 

synthese van eiwitten. Er zijn ook andere moleculen in de cel waarvoor aminozuren 
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Figuur 1. Schematische weergave van twee aminozuurmoleculen: α-aminoadipaat en glutamaat. 

Atomen zijn als letters weergegeven. C = koolstof, O = zuurstof, N = stikstof en H = waterstof. De 

aminogroep is aangegeven in de lichtgrijze cirkel, de zure carboxylgroep is aangegeven met de 

donkergrijze ellips. De zijketen van α-aminoadipaat is in aangegeven in de grote ellips. De zijketen 

verschilt voor elk aminozuur. 

 

 

gebruikt worden. Zo ook het penicilline molecuul. De synthese van penicilline in de 

cel gebeurt in drie stappen (Fig. 2). Eerst worden drie aminozuren aan elkaar 

gekoppeld: α-aminoadipaat, cysteïne en valine. Het product is een tripeptide genaamd 

ACV, een afkorting van L-α-aminoadipyl-L-cysteïnyl-D-valine. In de tweede stap 

wordt er een ringvormige structuur gevormd uit cysteïne en valine waardoor de 

zogenaamde β-lactam structuur. Dit is een karakteristieke structuur voor penicilline 

en de daarvan afgeleide antibiotica. Als laatste stap wordt de α-aminoadipaat groep 

vervangen door een fenylazijnzuur molecuul (niet een aminozuur) waarbij gebruik 

gemaakt wordt van een chemische geactiveerde vorm van het fenylazijnzuur. Hierbij 

wordt het uiteindelijke molecuul penicilline gevormd (penicilline G). Dit wordt over 

de celmembraan getransporteerd en uitgescheiden in de omgeving.  
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Figuur 2. Schematische weergave van een cel aan het uiteinde van een hyfe van Penicillium 

chrysogenum met daarin aangegeven de drie stappen van de synthese van penicilline. 1. De koppeling 

van drie aminozuren α-aminoadipaat, cysteïne en valine tot het tripeptide ACV. 2. De omzetting van 

ACV in isopenicilline N (IPN). 3. De uitwisseling van α-aminoadipaat met fenylazijnzuur, waarbij het 

eindproduct penicilline gevormd wordt. De lichtgrijze buitenste laag om de cel geeft de celwand weer 

die de cel stevigheid geeft, maar doorlaatbaar is voor de meeste stoffen. De binnenste laag geeft de 

celmembraan weer, met daarin de twee aminozuurtransporters PcGap1 en PcDip5. Het peroxisoom en 

de vacuole (organellen) zijn ook omgeven door een membraan die ook transporteiwitten bevat. De 

eiwitten die betrokken zijn bij transport van penicilline en zijn precursors (voorlopers) zijn hier 

weergegeven als cirkels of ellipsen, maar zijn nog niet geïdentificeerd. 
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De snelheid waarmee penicilline wordt geproduceerd wordt mede bepaald door een 

aantal beperkende factoren ofwel “bottlenecks”. Eén beperkende factor is de 

concentratie van α-aminoadipaat in de cel. α-Aminoadipaat behoort niet tot de groep 

van 20 natuurlijke aminozuren maar het is een tussenproduct in de route naar de 

synthese van het basische aminozuur lysine. Indien de productie van α-aminoadipaat 

in de cel verhoogd wordt, gaat de snelheid van penicilline productie omhoog. Dit is 

ook te bewerkstelligen door α-aminoadipaat van buiten toe te voegen waardoor de 

concentratie in de cel ook toeneemt. Dit betekent dat deze verbinding de cellen binnen 

gaat, waarschijnlijk via één of meerdere transporteiwitten. Het onderzoek beschreven 

in dit proefschrift heeft zich er op gericht om de eiwitten in de membraan te 

identificeren die betrokken zijn bij het transport van α-aminoadipaat. Vragen die 

daarbij zijn gesteld zijn: Hoe vindt dit transport plaats? En zijn deze transporter(s) 

belangrijk voor het in standhouden van een hoge concentratie van α-aminoadipaat in 

de cel? Het is namelijk eerder aangetoond dat de aanwezigheid van transporteiwitten 

soms nodig is om bepaalde moleculen die uit de cel gelekt zijn weer terug de cel in te 

transporteren, zodat de concentratie in de cel op peil blijft. Om het α-aminoadipaat 

transport te beschrijven is getracht de genen op te sporen die coderen voor de 

desbetreffende transporteiwitten.  

Eiwitten bestaan uit lange ketens van aminozuren die ruimtelijk op een 

bepaalde manier opgevouwen zijn. Ze worden gecodeerd door genen, dat wil zeggen, 

een gen bevat de informatie hoe de volgorde van de aminozuren in een eiwit moet 

zijn. Genen bestaan uit DNA, het erfelijke materiaal dat in elke cel zit en doorgegeven 

wordt van generatie op generatie. DNA bestaat uit lange ketens van vier verschillende 

nucleïnezuren, waarvan de volgorde bepalend is voor de uiteindelijke 

aminozuurvolgorde van het eiwitmolecuul. Het DNA van de schimmel Penicillium 

chrysogenum bevat ongeveer 10.000 genen, het DNA van een mens bevat tussen de 

30.000 en 40.000. In bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae), een ééncellige 

schimmel waarvan al veel bekend is, is het aminozuur transport veel beter bestudeerd 

dan in Penicillium chrysogenum. Er zijn ongeveer 22 genen geïdentificeerd die 

coderen voor aminozuurtransporteiwitten. Aminozuren zijn in te delen in een aantal 

groepen op basis van hun karakteristieken, zoals hydrofobe (= waterafstotende) 

aminozuren (bijvoorbeeld leucine); neutrale aminozuren (bijvoorbeeld alanine); zure 

aminozuren (bijvoorbeeld glutamaat); basische aminozuren (bijvoorbeeld lysine) en 
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aromatische aminozuren (bijvoorbeeld tyrosine). Er is aangetoond dat er 

transporteiwitten zijn die één of een beperkt aantal verschillende aminozuren kunnen 

transporteren. Er zijn echter ook transporteiwitten die een groot aantal verschillende 

aminozuren kunnen transporteren en deze beschikken dus over een brede specificiteit. 

Er is één algemene aminozuurtransporter die alle aminozuren kan transporteren, 

genaamd Gap1 (general amino acid permease, permease is een andere benaming voor 

een transporteiwit). Hoeveel aminozuurtransporters er aanwezig zijn in P. 

chrysogenum is niet bekend, maar studies in het verleden toonden aan dat er 

waarschijnlijk net als in S. cerevisiae, één algemene aminozuur permease of Gap is, 

en een aantal meer specifieke transporters, waaronder één die in staat is om enkel de 

zure aminozuren glutamaat en aspartaat te transporteren. Er zijn echter nooit genen 

van aminozuurtransporteiwitten gekloneerd en geïdentificeerd in P. chrysogenum. α-

Aminoadipaat is een zuur aminozuur dat qua structuur sterke gelijkenis vertoond met 

glutamaat. De hypothese in dit werk was daarom dat α-aminoadipaat door hetzelfde 

transportsysteem getransporteerd zou kunnen worden dat verantwoordelijk is voor de 

opname van glutamaat. Er zijn twee transportsystemen die over deze eigenschap 

kunnen beschikken, namelijk het zure aminozuurtransportsysteem en het algemene 

aminozuurtransportsysteem. S. cerevisiae en P. chrysogenum zijn beide schimmels in 

de klasse van ascomyceten en die relatie is terug te zien in de overeenkomsten tussen 

de genen van beide schimmels die coderen voor vergelijkbare functies. Die 

overeenkomst is gebruikt om de genen te isoleren uit P. chrysogenum die coderen 

voor het zure en algemene aminozuurtransportsysteem.  

Het eerste hoofdstuk van het proefschrift is een algemene introductie over de 

penicilline biosynthese in Penicillium chrysogenum met de nadruk op de 

onderverdeling van de biosynthese processen in verschillende celcompartimenten en 

het belang van transportprocessen. De verschillende processen betrokken bij 

penicilline biosynthese vinden plaats in verschillende compartimenten (Figuur 2). 

Deze compartimenten zijn: 1. het cytoplasma. Dit is de vloeistof in de cel waarin veel 

reacties en andere processen plaatsvinden. Hiertoe behoren ook de eerste twee stappen 

van de penicilline biosynthese. 2. Het peroxisoom (of feitelijk meerdere 

peroxisomen). Dit is een organel dat omgeven is door een membraan waarbinnen een 

aantal specifieke reacties plaatsvinden, waaronder de laatste stap van de penicilline 

biosynthese. 3. De vacuole. Dit is een organel omgeven door een membraan, 

waarbinnen overbodige eiwitten afgebroken worden en waarin bepaalde aminozuren 
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opgeslagen worden, waaronder cysteïne en valine en mogelijk ook α-aminoadipaat, 

één van de bouwstenen die gebruikt worden bij de synthese van het penicilline 

molecuul. Deze zogenaamde compartimentalisatie betekent dat het penicilline 

molecuul of de precursors door een membraan van het ene naar het andere 

compartiment getransporteerd moeten worden. Deze transportprocessen, de excretie 

van penicilline over de celmembraan naar de omgeving en de opname van voeding- 

en bouwstoffen uit de omgeving door de celmembraan naar binnen staan beschreven 

in hoofdstuk 1. 

In hoofdstuk 2 staat beschreven hoe in de zoektocht naar het transportsysteem 

voor zure aminozuren, een ander gen, ArlP genoemd, gekloneerd en gekarakteriseerd 

is. ArlP codeert voor een transporteiwit dat aromatische aminozuren en ook leucine de 

cel in transporteert. Het gen is geïsoleerd uit P. chrysogenum en overgebracht 

(getransformeerd) naar een bepaalde specifieke stam van Saccharomyces cerevisiae 

(M4276) waarin twee aminozuur-transportsystemen ontbreken. Vaak kunnen genen 

van een organisme overgebracht worden naar een ander organisme en kan het daarin 

dezelfde functie uitoefenen. Dat kan nuttig zijn wanneer zo’n eigenschap of functie 

makkelijker bestudeerd kan worden dan in het oorspronkelijke organisme. Dat is hier 

ook het geval: aminozuurtransport kan makkelijker in de gist S. cerevisiae dan in P. 

chrysogenum bestudeerd worden. De giststam M4276 mist twee transportergenen, 

namelijk één die codeert voor de algemene aminozuurtransporter (GAP1) en één die 

codeert voor het zure aminozuurtransportsysteem (DIP5). Door deze genetische 

veranderingen is deze stam niet in staat om glutamaat, aspartaat en α-aminoadipaat op 

te nemen. Ook de opname van de meeste andere aminozuren is sterk verlaagd door 

het ontbreken van Gap1. Door ArlP uit P. chrysogenum tot expressie te brengen, dat 

wil zeggen, het gen vertaald te laten worden in een functioneel transporteiwit in S. 

cerevisiae M4276, kan de opname van aminozuren die door het desbetreffende eiwit 

getransporteerd kunnen worden, sterk omhoog gaan. Die opname kan gemeten 

worden met behulp van radioactief gemerkte aminozuren. In dit geval bleek de 

opname van aromatische aminozuren en leucine sterk verhoogd, maar niet dat van 

glutamaat, aspartaat of α-aminoadipaat.  

In het derde hoofdstuk staat beschreven hoe de genen voor het zure 

aminozuurtransportsysteem (PcDIP5) en voor het algemene 

aminozuurtransportsysteem (PcGAP1) van P. chrysogenum gekloneerd zijn. Beide 

zijn bestudeerd door middel van expressie in S. cerevisiae M4276 en testen van 
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opname van aminozuren. PcDip5 blijkt zeer goed glutamaat en aspartaat te kunnen 

transporteren. Ook α-aminoadipaat wordt getransporteerd, echter de opname van deze 

verbinding treedt op met een snelheid die ongeveer tien keer zo langzaam is dan dat 

van glutamaat. Ook PcGap1 transporteert α-aminoadipaat, en daarnaast ook alle 

andere aminozuren. Vervolgens is gekeken in welke mate beide transporteiwitten 

bijdragen aan de opname van α-aminoadipaat in cellen van P. chrysogenum die zijn 

gekweekt onder omstandigheden waarbij penicilline geproduceerd wordt. Beide 

blijken een ongeveer even groot aandeel te hebben in α-aminoadipaat opname. 

In het vierde hoofdstuk staat een aminozuurtransportsysteem beschreven 

waarvan het gen min of meer toevalligerwijs gekloneerd is. Dit transportsysteem 

genaamd PcMtr transporteert aromatische en neutrale aminozuren, maar het is vooral 

interessant omdat het qua structuur niet lijkt op de typische 

aminozuurtransportsystemen uit schimmels. Deze vormen één familie bestaande uit 

nauw verwante transporteiwitten. PcMtr valt daarbuiten en is meer verwant met een 

soortgelijk transportsysteem uit een andere schimmel, namelijk het Mtr eiwit van 

Neurospora crassa. Net zoals de genetische code van het totale DNA van de mens 

sinds een paar jaar bekend is, is dit ook uitgezocht voor een aantal schimmels. Die 

van Penicillium chrysogenum is daarentegen nog niet bekend. Aan de hand van de 

DNA databases kon afgeleid worden dat de meeste schimmels beschikken over een 

groot aantal (8 – 20) van de typische aminozuurtransportsystemen  maar daarnaast 

beschikken ze vaak ook over één exemplaar van een aminozuurtransportsysteem dat 

behoort tot de Mtr familie. Deze eiwitten spelen vermoedelijk een heel specifieke rol 

in de cel, bijvoorbeeld bij de opname van signaalmoleculen. Echter is het is niet 

duidelijk waarom deze groep eiwitten zo wijdverbreid voorkomt in schimmel en wat 

hun exacte functie is. 

Het vijfde hoofdstuk beschrijft een poging om het zure 

aminozuurtransportsysteem van P. chrysogenum, PcDip5, zodanig te veranderen dat 

het beter in staat is om α-aminoadipaat te transporteren. Er zijn daarom “willekeurig” 

mutaties aangebracht in het gen, waardoor het eiwit veranderde eigenschappen zou 

kunnen krijgen. In verreweg de meeste gevallen zijn zulke mutaties negatief voor de 

functie van het eiwit, maar soms kan er een subtiele verandering plaats vinden die een 

gewenst effect heeft. Uiteindelijk is dit niet gevonden in het geval van α-
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aminoadipaat transport wat mogelijk samenhangt met het selectiesysteem dat is 

toegepast om dergelijke verbeterde transporteiwitten te vinden.   

Samenvattend kan worden gezegd dat met het hier gepresenteerde werk een 

bijdrage is geleverd aan het in kaart brengen van de aminozuurtransportsystemen van 

Penicillium chrysogenum. Het aantal genen coderend voor 

aminozuurtransportsysteem in verschillende schimmels is vastgesteld met behulp van 

hun complete genetische codes. Meer specifiek is aangetoond welke transporteiwitten 

betrokken zijn bij de opname van het aminozuur α-aminoadipaat, een bouwsteen die 

gebruikt wordt tijdens de biosynthese van penicilline in P. chrysogenum. 

 

 

 






