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Herontwerpen van Baeyer-Villiger monooxygenases voor 
synthetische applicaties

Het katalyseren van chemische reacties met behulp van enzymen staat ook wel 
bekend als biokatalyse. In vergelijking met welbekende traditionele chemische 
methodes, hebben enzym-gedreven processen vele voordelen. Zo versnellen 
enzymen chemische reacties vaak met grote selectiviteit. In het actieve centrum 
van een enzym wordt de structuur van het eindproduct bepaald door specifieke 
interacties tussen het substraat en de lokale enzymomgeving. Zodoende kun-
nen enzymen complexe moleculen gericht functionalizeren en bevorderen ze de 
specifieke vorming van een eindproduct, daar waar met traditionele methodes 
andere ongewenste producten of stereoisomeren kunnen worden gevormd. Mede 
daardoor kunnen biokatalytische processen worden ingezet om uiterst zuivere 
producten te genereren, met het voordeel dat de opwerking van het eindproduct 
eenvoudiger kan verlopen. Dit is bijvoorbeeld van groot belang in de farmaceu-
tische industrie, waarbij er hoge eisen worden gesteld aan de zuiverheid van een 
product. Verder werken enzymen voornamelijk onder gunstige omstandigheden; 
in waterige oplossingen, bij atmosferische druk en gematigde pH en temperatu-
ren. Bovendien is het gebruik van katalysatoren die zware metalen bevatten, orga-
nische oplosmiddelen en giftige of gevaarlijke stoffen vaak overbodig als enzymen 
worden toegepast om chemische reacties uit te voeren, wat kan resulteren in vei-
ligere processen en minder productie van (schadelijke) afvalstoffen. Indien nodig, 
kunnen enzymen ook worden ingezet bij hoge temperaturen, extreme zuurgra-
den of organische oplosmiddelen. Daarbij wordt er vaak gekeken naar enzymen 
die in de natuur onder deze extreme omstandigheden functioneren of worden 
bestaande enzymen herontworpen en aangepast. Enzymen zijn erg veelzijdig 
en laten zien dat ze kunnen functioneren onder verschillende omstandigheden. 
Biokatalytische processen kunnen dus bijdragen tot efficiëntere en milieuvrien-
delijkere processen. 

Om geschikte enzymen voor een bepaald proces te vinden, kan men in de 
natuur zoeken naar nieuwe enzymen of bestaande enzymen aanpassen. De laatst-
genoemde aanpak wordt ook wel “protein engineering” genoemd en inmiddels 
zijn er met behulp van deze krachtige technologie vele enzymen gemodificeerd. 
Dit heeft geleid tot onder andere (a) de introductie van nieuwe enzymactiviteiten, 
(b) enzymen met verbeterde activiteit, stabiliteit, chemo- en stereo selectiviteit, 
(c) enzymen met een andere substraatspecificiteit, (d)  hogere productie en op-
los  baarheid van enzymen en (e) enzymen die uiterst effectief opereren onder 
specifieke omstandigheden (temperatuur, pH, organische oplosmiddelen). Daar 
waar in het verleden enzymen werden aangepast middels een rationele aanpak 
(bv. geïnspireerd door eiwit kristalstructuren) of “directed evolution”, worden 
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tegenwoordig deze strategieën vaak op verschillende manieren gecombineerd om 
het maximale uit de efficiëntie van “protein engineering” te halen. 

Baeyer-Villiger monooxygenases (BVMOs) katalyseren de zogenaamde 
Baeyer-Villiger oxidatie van verbindingen met behulp van een flavine cofactor, het 
coenzym NADPH en moleculair zuurstof, een uiterst goedkoop en schone oxida-
tor. Doordat BVMOs deze en andere types oxidaties met hoge selectiviteit kunnen 
katalyseren, is er recent veel aandacht ontstaan voor deze klasse enzymen. Voordat 
deze enzymen op grote schaal kunnen worden toegepast, moeten echter een aan-
tal eigenschappen worden verbeterd. Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt 
beschreven richt zich op het aanpassen en verbeteren van het enzym fenyl aceton 
monooxygenase (PAMO), met het doel om een efficiëntere biokatalysator te pro-
duceren en tegelijkertijd een beter inzicht te krijgen hoe deze type enzymen func-
tioneren. In het eerste gedeelte van dit proefschrift (Hoofdstukken 3 en 4) ligt de 
nadruk op het rationeel herontwerpen en modificeren van PAMO. Allereerst is er 
gekeken naar het veranderen van de coenzym-specificiteit van het enzym, dat van 
nature een grotere voorkeur heeft voor NADPH over NADH (Hoofdstuk 3). Op 
basis van de analyse van de bekende structuren van PAMO en verwante BVMOs, 
zijn verschillende enzym varianten onderzocht en hebben we varianten ontdekt 
die een minder strikte specificiteit voor NADPH hebben dan het wild-type enzym. 
Deze varianten toonden echter nog steeds een hogere activiteit met NADPH als 
coenzym in plaats van met NADH. Bovendien was de katalytische efficiëntie laag. 
Desondanks werd er meer duidelijk over de rol die de geselecteerde aminozuren 
spelen bij het binden van het coenzym aan PAMO. Ten tweede, in Hoofdstuk 4 heb-
ben we de structuur van PAMO uitvoerig vergeleken met een model-structuur 
van cyclopentanon monooxygenase (CPMO), een verwant enzym die een veel 
bredere substraatbereik laat zien dan PAMO. Aan de hand van deze structurele 
analyse werden een aantal aminozuren aangewezen die mogelijk betrokken zou-
den zijn bij de substraatspecificiteit in BVMOs. Deze hypothese werd getest door 
een reeks enkele en meervoudige varianten te maken en ze te testen op verschil-
lende substraten. We vonden verscheidene varianten die verbeterde activiteiten 
en andere regio- en enantioselectiviteiten lieten zien. Hoewel de substraatspe-
cificiteit van CPMO niet in PAMO kon worden geïntroduceerd, hebben we wel 
aangetoond dat deze aminozuren betrokken zijn bij interacties met het substraat.

Door deze uitgebreide mutagenese studies, hebben we een waardevolle inzicht 
gekregen in de coenzym- en substraatspecificiteit van PAMO. Door het beperkte 
succes van onze pogingen om de substraatspecificiteit van PAMO met behulp van 
een rationele aanpak te veranderen, is het duidelijk geworden dat alternatieve 
methodes noodzakelijk zijn om onze doelstellingen te halen. Daarom is er geko-
zen om een activiteitsassay te ontwikkelen om collecties van PAMO varianten te 
kunnen screenen. In Hoofdstuk 5 wordt een nieuwe methode beschreven waarbij 
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BVMO activiteit wordt gemeten met behulp van de regeneratie van NADPH 
door fosfiet dehydrogenase. In dit systeem wordt de activiteit van PAMO gekop-
peld aan de vorming van fosfaat door fosfiet dehydrogenase. Deze methode om 
BVMO activiteit aan te tonen is generiek omdat het gebruikt kan worden in com-
binatie met elk substraat en bovendien is het ook niet afhankelijk of het enzym 
een Baeyer-Villiger of een andere type oxidatie uitvoert. Daardoor kan deze op 
fosfaat-vorming-gebaseerde methode worden gebruikt om activiteit aan te tonen 
van niet alleen BVMOs maar ook van andere NADPH-verbruikende mono-
oxygenases. Bovendien hebben we laten zien dat deze methode betrouwbaar is; 
de hoeveelheid fosfaat dat onder de assay condities wordt gevormd komt over-
een met de hoeveelheid geoxideerd product. Door PAMO in het periplasma van 
Escherichia coli tot expressie te brengen, wordt dit enzym gescheiden van andere 
NADPH-verbruikende enzymen binnenin de cel en dat resulteert uiteindelijk in 
een lagere achtergrondactiviteit. Doordat er ook gekeken is naar de vorming van 
waterstofperoxide, een ongewenste bijproduct van deze reactie, zijn er geen vals-
positieve varianten gevonden. Tenslotte, kan deze methode worden gebruikt om 
relatief hoge aantallen varianten te screenen op activiteit, doordat hele E. coli cel-
len kunnen worden gebruikt, en dus geen celextract gemaakt hoeft te worden, en 
96-well microtiter platen kunnen worden gebruikt om te screenen. 

Met de vergaarde kennis over het actieve centrum van PAMO en een efficiënte 
screeningsmethode, is de focus verlegd naar het ontwerpen, maken en screenen 
van een PAMO mutant bank (Hoofdstuk 6). Eerdere studies hebben laten zien 
dat door enkele substituties te introduceren, slechts kleine veranderingen in de 
katalytische eigenschappen van PAMO kon worden gehaald. Daarom hebben we 
gekozen om 11 verschillende aminozuren in het actieve centrum van PAMO tege-
lijkertijd te veranderen. Bij het screenen van een bank met 1.500 klonen werd 
variant PAMO15-F5 ontdekt dat actief is op cyclopentanon. Een uitgebreidere 
karak terisatie van deze variant toonde aan dat de bio katalytische eigenschappen 
van PAMO15-F5 liggen tussen die van wild-type PAMO en cyclopentanon/cyclo-
hexanon monooxygenases. Opmerkelijk genoeg was de stabiliteit van deze variant 
gelijkwaardig aan die van wild-type PAMO. 

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven, omvat een klassiek 
voorbeeld van een cyclus “protein engineering”, waarbij de volgende onderwer-
pen centraal stonden: enzym karakterisatie, ontwikkeling van een geschikte acti-
viteitsassay, het ontwerpen en screenen van banken en uiteindelijk het isoleren 
en karakteriseren van varianten met de gewenste verbeterde eigenschappen. 
Met behulp van gedetailleerde kennis over het actieve centrum van het enzym, 
het katalytisch mechanisme dat voortkomt uit structurele studies, modeleren, 
kinetische analyses en karakterisatie van varianten is het mogelijk geworden om 
banken te ontwerpen van hoge kwaliteit, terwijl efficiënte screeningsmethodes het 
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mogelijk maken om verbeterde varianten te herkennen. Deze aanpak is succesvol 
gebleken voor PAMO en kan worden toegepast in het herontwerpen of aanpas-
sen van andere (Baeyer-Villiger) monooxygenases, mede doordat de ontwikkelde 
screeningsmethode generiek is voor NADPH-verbruikende enzymen.


