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Biotechnologie 
Al eeuwenlang worden (micro)biologische materialen en technieken toegepast voor 
veel verschillende doeleinden. Voorbeelden van deze vorm van klassieke 
biotechnologie zijn het bereiden van voedingsmiddelen (yoghurt, kaas, bier en 
wijn) en de productie van penicilline met behulp van bacteriën, schimmels en 
gisten. Deze micro-organismen bevatten één of meerdere enzymen die bepaalde 
gewenste reacties kunnen uitvoeren. De afgelopen 50 jaar heeft de industrie grote 
belangstelling getoond in biotechnologie en is onderzoek binnen dit brede 
vakgebied explosief gegroeid. Een van de grootste doorbraken in het vakgebied 
was de opheldering van de structuur van DNA door Francis Crick, James D. 
Watson en collega’s in 1953.[1] Aan de hand van deze structuur hebben deze 
onderzoekers allerlei modellen opgesteld die de replicatie van DNA en het vertalen 
van DNA naar eiwitten en enzymen konden beschrijven. Met deze ontdekking was 
de weg naar de moderne biotechnologie geopend.  

Tegenwoordig wordt de moderne biotechnologie voornamelijk onderverdeeld in 
drie verschillende categoriën; rood, groen en wit. Rode biotechnologie houdt zich 
bezig met het ontwikkelen en produceren van medicijnen en vaccins, terwijl de 
groene biotechnologie zich richt op de landbouw, voedselproductie en biologische 
afbraak van afvalstoffen. Het toepassen van de biotechnologie in industriële 
processen wordt ook wel witte biotechnologie genoemd. In deze tak van de 
biotechnologie worden micro-organismen en enzymen gebruikt om op een 
“natuurlijke” wijze potentieel waardevolle chemicaliën te produceren. In 
vergelijking met traditionele chemische processen worden industriële biotechno-
logische processen onder mildere, milieuvriendelijke condities toegepast. Zo is het 
gebruik van schadelijke organische oplosmiddelen overbodig en vinden deze 
processen plaats in waterige oplossingen bij normale druk, zuurgraad en 
temperatuur.  

Enzymen als industriële biokatalysatoren 

Enzymen zijn grote biomoleculen die bestaan uit één of meerdere polypeptide 
ketens. Deze ketens zijn opgebouwd uit 20 verschillende aminozuren en kunnen 
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meer dan 1000 aminozuren bevatten. Mede door hun drie-dimensionale structuur 
zijn enzymen in staat om reacties heel specifiek te katalyseren. Daarbij is het ook 
van belang dat enzymen onderscheid kunnen maken tussen substraten die op elkaar 
lijken (bijvoorbeeld tussen twee enantiomeren) en dat enzymen chirale producten 
opleveren. Omdat de (industriële) biotechnologie geïnteresseerd is in verschillende 
soorten reacties, is er ook een grote variëteit aan enzymen nodig. De meerderheid 
van de enzymen die tegenwoordig worden toegepast in de industriële 
biotechnologie voert hydrolytische reacties uit.[2,3] Voorbeelden van enzymen die 
dit type reactie katalyseren, zijn lipases, esterases, peptidases en amidases. In de 
natuur zijn dit soort enzymen betrokken bij het afbreken van koolhydraten, eiwitten 
en vetmoleculen. Het enzym thermolysine is een bekend voorbeeld van een 
hydrolytisch enzym dat industrieel wordt toegepast. Thermolysine wordt gebruikt 
voor de enzymatische productie van de zoetstof aspartaam (ook bekend als 
E951).[4]  

In de afgelopen jaren heeft de industrie ook steeds meer interesse getoond in 
enzymen die andere types reacties kunnen katalyseren, zoals enzymen die 
verbindingen tussen twee koolstofatomen (C–C) of een koolstof- en stikstofatoom 
(C–N) kunnen vormen en afbreken.[2,3] Ook is er veel onderzoek verricht aan 
enzymen die reducties en oxidaties kunnen uitvoeren.[5] Deze zogenaamde redox 
reacties zijn reacties waarbij de overdracht van elektronen plaatsvindt tussen twee 
moleculen; het molecuul dat elektronen afstaat, wordt geoxideerd en het molecuul 
dat de elektronen opneemt, wordt gereduceerd.  

Monooxygenases 

Enzymen die recentelijk veel aandacht hebben gekregen, zijn monooxygenases. 
Deze enzymen katalyseren oxidatie reacties, waarbij één zuurstofatoom van 
moleculair zuurstof (O2) wordt ingebouwd in een organisch molecuul. Het andere 
zuurstofatoom wordt gereduceerd tot water en als bijproduct afgescheiden. Om een 
dergelijke reactie te kunnen katalyseren, moeten monooxygenases moleculair 
zuurstof activeren zodat deze met een organisch molecuul kan reageren. Hiervoor 
hebben monooxygenases in de meeste gevallen (an)organische cofactoren nodig. 
Afhankelijk van het type cofactor dat wordt gebruikt, kunnen monooxygenases 
worden onderverdeeld in verschillende categoriën (Hoofdstuk 1). De meerderheid 
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van deze enzymen hebben een heem of een flavine als cofactor,[6,7] maar er zijn ook 
monooxygenases geïdentificeerd die koperatomen, pterin of niet-heem ijzeratomen 
gebruiken voor hun activiteit.[8-10] Daarnaast zijn er ook enkele monooxygenases 
bekend die een zuurstofatoom kunnen inbouwen zonder dat ze een cofactor nodig 
hebben.[11] Deze enzymen gebruiken het substraat als cofactor om zuurstof te 
activeren.  

Coenzym regeneratie 

Behalve moleculair zuurstof, hebben monooxygenases twee elektronen nodig om 
de cofactor te reduceren, zodat de gereduceerde cofactor O2 kan activeren. In de 
meeste gevallen worden deze elektronen geleverd door de gereduceerde 
nicotinamide coenzymen NADH en NADPH. Omdat er voor de oxidatie van elk 
organische molecuul één duur coenzym molecuul nodig is, wordt de 
biotechnologische toepassing van dit type enzymen beperkt door de doorwerking 
van de hoge kosten van het coenzym op de productiekosten. Om dit probleem te 
omzeilen, zijn er in de loop der jaren verschillende methodes ontwikkeld waarbij 
NAD(P)H kan worden geregenereerd.[12-15] Een overzicht van de beschikbare 
methodes kan worden gevonden in Hoofdstuk 1. Van deze methodes is de 
enzymatische regeneratie van NAD(P)H met behulp van hele cellen of geïsoleerde 
enzymen het meest aansprekend, omdat deze toepassing goedkoop, selectief en 
efficiënt is. Andere minder aansprekende methodes gebruiken chemicaliën, 
elektriciteit of licht om NAD(P)H te regenereren. 

Baeyer-Villiger monooxygenases 

Monooxygenases kunnen verscheidene type reacties katalyseren waarbij een 
zuurstofatoom wordt ingebouwd, zoals hydroxylaties, epoxidaties, sulfoxidaties, 
(de)halogenaties en Baeyer-Villiger oxidaties. Centraal in dit proefschrift staan 
monooxygenases die voornamelijk de laatstgenoemde reactie uitvoeren. Deze 
zogenaamde Baeyer-Villiger monooxygenases (BVMOs) katalyseren de insertie 
van een zuurstofatoom naast een carbonylgroep, waarbij de aanwezige binding 
tussen twee koolstofatomen wordt verbroken en een ester wordt gevormd 
(Hoofdstuk 2). De reactie is vernoemd naar Adolf von Baeyer en Victor Villiger, 
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die meer dan 100 jaar geleden de transformatie van een keton naar een ester hebben 
ontdekt. Naast Baeyer-Villiger oxidaties kunnen BVMOs ook epoxidaties, 
sulfoxidaties en N-oxidaties uitvoeren. Tot dusver zijn er tenminste 4 subklassen 
BVMOs ontdekt, waarbij de Type I BVMOs verreweg het meest voorkomen.[16] 

Type I BVMOs bestaan uit een polypeptide keten, bevatten een stevig gebonden 
flavine adenine dinucleotide (FAD) als cofactor en gebruiken NADPH als elektron 
donor. Deze BVMOs bevatten twee Rossmann-fold motieven (GxGxxG), wat 
aangeeft dat deze enzymen NADPH en FAD binden in verschillende domeinen. 
Verder bevatten ze een BVMO-specifiek motief (FxGxxxHxxxWD/P) dat wordt 
gebruikt om Type I BVMOs te identificeren in (meta)genoom databanken.[17] Tot 
dusver zijn er alleen Type I BVMOs geïdentificeerd in bacteriën en schimmels. 
Gemiddeld bevat één op de twee genomen van alle micro-organismen een gen dat 
een Type I BVMO codeert. Dit geeft aan dat er tegenwoordig honderden Type I 
BVMOs aanwezig zijn in de genoom sequentie databank. Analyse van andere 
genen rondom de BVMO genen heeft uitgewezen dat veel van deze genen worden 
geflankeerd door genen die coderen voor een esterase/hydrolase. Dit suggereert dat 
deze Type I BVMOs vaak betrokken zijn bij afbraakroutes van een micro-
organisme.[18]  

In de afgelopen jaren is de lijst met Type I BVMOs die zijn gekarakteriseerd 
aanzienlijk gegroeid. Naast BVMOs die kleine cyclische ketonen kunnen omzetten 
(bv. cyclohexanon, C6),[19-21] zijn er ook enzymen die actief zijn met grotere 
cyclische ketonen (bv. cyclopentadecanon, C15),[22,23] aromatische ketonen 
(4-hydroxyacetofenon),[24] lineaire ketonen [25-27] en steroïden.[28] Verschillende 
studies hebben uitgewezen dat deze enzymen een breed substraatbereik 
hebben.[29-33] Het best bestudeerde Type I BVMO is cyclohexanon monooxygenase 
uit Acinetobacter sp. NCIMB 9871 (CHMO, EC 1.14.13.22). Dit enzym is niet 
alleen uitvoerig getest op zijn substraatbereik, maar er zijn ook verschillende 
mutagenese studies op verricht.[34-36] Daarnaast zijn er kinetische studies verricht 
die het mechanisme van dit enzym hebben opgehelderd.[37,38] Andere goed 
bestudeerde Type I BVMOs zijn cyclopentanon monooxygenase uit Comamonas 
sp. NCIMB 9872 (CPMO, EC 1.14.13.16), 4-hydroxyacetofenon monooxygenase 
uit Pseudomonas fluorescence ACB (HAPMO, EC 1.14.13.81) en fenylaceton 
monooxygenase uit Thermobifida fusca (PAMO, EC 1.14.13.92).[20,21,24,39] De 
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laatstgenoemde BVMO is met succes gezuiverd en gekristalliseerd, met als 
resultaat dat het de eerste en tot nu toe enige drie-dimensionale structuur van een 
Type I BVMO die bekend is.[40] Deze structuur heeft geleid tot meerdere structuur-
geïnspireerde enzym herontwerp studies op PAMO en sequentie gerelateerde 
BVMOs.[41-44]  

Het racemische keton bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-on wordt vaak gebruikt om de 
biokatalytische potentie van BVMOs in kaart te brengen, aangezien beide 
enantiozuivere ketonen en de gerelateerde enantiozuivere lactonen (cyclische 
esters) interessant zijn voor synthetische doeleinden (bv. voor het bereiden van 
prostaglandines). Tot dusver is de toepasbaarheid van BVMOs op productieschaal 
alleen getest met CHMO uit Acinetobacter. Daarbij is de nadruk gelegd op het 
gebruik van hele cellen die CHMO kunnen produceren, waarmee ook meteen 
NADPH kan worden geregenereerd. Door een resin-gebaseerde in situ “substrate 
feeding and product removal” (SFPR) techniek te combineren met 
geoptimaliseerde zuurstof aanvoer, kan op kilogram schaal racemisch bicyclo-
[3.2.0]hept-2-en-6-on efficiënt worden omgezet in twee enantiozuivere lactonen. 
Dit voorbeeld laat zien dat BVMOs kunnen worden toegepast op een 
productieschaal die relevant is voor de synthese van chemicaliën.[45]  

Synthese van optisch zuivere sulfoxides m.b.v. BVMOs  
HAPMO en PAMO zijn Type I BVMOs die aromatische ketonen en sulfides 
oxideren, bv. 4-hydroxyacetofenon en benzylmethyl sulfide. In Hoofdstuk 3 is er 
gekeken naar de activiteit en selectiviteit van deze twee enzymen. 

Uit deze studie is gebleken dat HAPMO in staat is om de oxidatie van 
verschillende aromatische sulfides te katalyseren. In het algemeen zijn fenyl- 
sulfides de beste substraten voor dit enzym. Deze sulfides worden met hoge 
enantioselectiviteit omgezet tot (S)-sulfoxides. Afhankelijk van de substituent op 
de para-positie van de aromatische ring, worden para-gesubstitueerde 
fenyl-sulfides met redelijk tot hoge enantioselectiviteit geoxideerd. Elektron-
zuigende groepen op deze positie hebben een negatief effect op de 
enantioselectiviteit, terwijl elektron-stuwende groepen juist voor een hoge 
enantioselectiviteit zorgen. Benzylsulfides worden met een lagere enantio-
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selectiviteit omgezet, waarbij er ook inversie van enantioselectiviteit (S) naar (R) 
plaatsvind wanneer benzylsulfides met alkylketens worden gebruikt die langer zijn 
dan twee koolstofatomen. Sulfides die meer dan één koolstofatoom tussen het 
zwavelatoom en de aromatische fenylring hebben, worden ook tot het (R)-sulfoxide 
geoxideerd. Ook is gebleken dat HAPMO het prochirale diketon 3-fenyl-penta-2,4-
dion met hoge enantioselectiviteit kan oxideren. Dit geeft aan dat HAPMO kan 
worden toegepast als biokatalysator voor verschillende type oxidaties, waarbij 
enantiomeer zuivere sulfoxides of esters kunnen worden verkregen.  

Verder heeft deze studie aangetoond dat PAMO naast aromatische sulfides ook 
aromatische ketonen kan oxideren. Dit enzym heeft nagenoeg dezelfde katalytische 
snelheid met alle substraten (kcat varieerde tussen 1,2 en 3,6 s-1). Meer variatie is er 
gevonden bij de Michaelis-Menten constante (KM). Dit geeft aan dat de affiniteit 
van het enzym voor de geteste substraten verschillend is, terwijl de snelheid 
waarschijnlijk wordt bepaald door een substraat-onafhankelijke stap in de 
katalytische cyclus van het enzym. In tegenstelling tot HAPMO laat PAMO zien 
dat fenylsulfides minder enantioselectief worden omgezet, terwijl benzylsulfides 
juist met hoge enantioselectiviteit worden geoxideerd. Dit geeft aan dat ook PAMO 
als biokatalysator kan worden gebruikt voor de enantioselectieve oxidatie van 
sulfides.  

Mutagenese van PAMO voor een ander substraat specificiteit 
en enantioselectiviteit 

Door de drie-dimensionale kristalstructuur van PAMO te vergelijken met een 
model van het verwante CPMO, is gebleken dat het actieve centrum van beide 
enzymen veel op elkaar lijkt. De meeste aminozuren die om het gebonden flavine 
liggen, zijn identiek. Alleen drie amiozuren blijken anders; aminozuren Q152, 
L153 en M446 in PAMO komen overeen met aminozuren F156, G157 en G453 in 
CPMO. Dit impliceert dat deze aminozuren van groot belang zijn voor het 
vormgeven van het actieve centrum van beide enzymen en dat ze cruciaal zijn voor 
de verschillende substraat specificiteit van beide enzymen. PAMO oxideert 
aromatische substraten, terwijl CPMO met alifatische substraten reageert. Met het 
doel om PAMO met alifatische substraten te laten reageren, zijn de drie 
aminozuren in PAMO vervangen door de overeenkomstige aminozuren van CPMO 
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(Hoofdstuk 4). Van de drie mutanten die zijn gemaakt, zijn er twee niet actief 
gebleken. De mutanten PAMO Q152F/L153G en PAMO Q152F/L153G/M446G 
kunnen nog wel FAD als cofactor binden en NADPH gebruiken om de cofactor te 
reduceren, maar zijn niet meer in staat om een zuurstofatoom in te bouwen in een 
organisch molecuul. 

De derde mutant, PAMO M446G, heeft interessante, nieuwe katalytische 
eigenschappen terwijl de stabiliteit van het enzym nagenoeg hetzelfde is als het 
oorspronkelijk enzym, wild type PAMO. De mutatie heeft wel een groot effect op 
de substraat specificiteit en enantioselectiviteit van het enzym. Nieuwe substraten 
zoals indool en benzaldehyde worden omgezet door de mutant. Daarnaast heeft 
PAMO M446G een hogere affiniteit voor aromatische ketonen en sulfides die de 
carbonylgroep of het zwavelatoom dicht bij de aromatische ring hebben. Deze 
waargenomen verandering in regioselectiviteit kan een gevolg zijn van een andere 
positionering van het substraat in het actieve centrum. Een veranderde 
bindingsplaats voor het substraat verklaart ook de geobserveerde verandering in 
enantioselectiviteit van de mutant. In tegenstelling tot wild type PAMO, oxideert 
deze mutant fenylsulfides met hoge enantioselectiviteit. De waargenomen 
veranderingen in enantioselectiviteit komen overeen met de veranderingen uit een 
eerdere studie, waarbij sulfides werden geoxideerd met wild type PAMO in een 
30 % methanol oplossing. Dit geeft aan dat wild type PAMO onder deze condities 
een soortgelijk actieve centrum heeft als PAMO M446G. Met deze studie hebben 
we een nieuw aminozuur geïdentificeerd dat betrokken is bij de substraat-
specificiteit en enantioselectiviteit van PAMO M446G.[42,43]  

De katalytische cyclus van PAMO  
De kristalstructuur van PAMO laat zien dat een geconserveerde arginine in alle 
Type I BVMOs (R337 in PAMO) twee verschillende posities inneemt. Er wordt 
aangenomen dat deze arginine wisselt van positie om zodoende katalyse mogelijk 
te maken.[40] Door zogenaamde “steady-state” en “pre-steady-state” kinetische 
studies uit toe voeren aan PAMO en twee arginine mutanten, R337A en R337K, 
hebben we de katalytische cyclus van PAMO opgehelderd (Hoofdstuk 5). 
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Reductieve half-reactie: Onze studie laat zien dat PAMO het coenzym NADPH 
met hoge affiniteit bindt (Kd, NADPH = 0.7 µM), waarna reductie van de gebonden 
FAD cofactor plaatsvindt door de elektronenoverracht tussen NADPH en FAD 
(kred = 12 s-1). Hierbij vindt specifiek overdracht van het (R)-waterstof atoom van 
de nicotinamide van NADPH naar FAD plaats. Dit illustreert dat de binding en 
juiste positionering van NADPH in PAMO cruciaal is. Door het vervangen van 
R337 met een alanine of lysine neemt de reductiesnelheid drastisch af (kred, mutanten ~ 
0.1 s-1), terwijl de affiniteit van het enzym voor NADPH niet verandert. Dit geeft 
aan dat R337 betrokken is bij de positionering van NADPH ten opzichte van de 
flavine cofactor. Daarnaast is het mogelijk dat de arginine ook de redox 
eigenschappen van FAD beïnvloedt. 

Oxidatieve half-reactie: Ook is het aangetoond dat het reactieve C4a-peroxyflavine 
intermediair wordt gevormd, waarbij de gereduceerde cofactor snel met moleculair 
zuurstof reageert (kox = 870 mM-1.s-1). De daaropvolgende reactie van dit 
intermediair met fenylaceton, het standaard substraat voor PAMO, blijkt ook snel 
te zijn (k1 = 73 s-1, KPA = 730 µM). Het kinetisch proces dat volgt op de oxygenatie 
van fenylaceton blijkt echter langzaam en snelheidsbepalend te zijn (k2 = 4.1 s-1). 
De spectrale eigenschappen van het enzym intermediair dat gevormd wordt na de 
oxygenatie van fenylaceton zijn ongewoon. De exacte aard van dit intermediair kon 
niet worden achterhaald en toekomstige studies zullen dit moeten ophelderen. Wel 
hebben we twee mogelijke scenario’s voorgesteld; het peroxyflavine intermediair 
reageert met fenylaceton en resulteert in de vorming en observatie van het Criegee 
intermediair, waarna herschikking van dit intermediair plaatsvindt en benzylacetaat 
(het product), water en geoxideerd FAD worden gevormd (route A). Een andere 
mogelijkheid is dat een hydroxyflavine intermediair wordt gevormd als fenylaceton 
wordt geoxideerd tot benzylacetaat en dat dit intermediar wordt waargenomen. 
Daarna vervalt dit enzym intermediair waarbij water wordt gevormd (route B). Als 
laatste stap van de katalytische cyclus wordt NADP+ losgelaten, waarna het enzym 
een nieuwe cyclus in kan gaan. In de afwezigheid van een organisch substraat 
vervalt het peroxyflavine intermediair langzaam (kunc = 0.01 s-1) en wordt 
waterstofperoxide als bijproduct gevormd. Ook hebben we aangetoond dat R337 
essentieel is voor de oxidatieve half-reactie van PAMO. Dit aminozuur blijkt niet 
alleen nodig te zijn voor de reductie en oxygenatie van de flavine cofactor 
(kox, mutanten ~ 50 mM-1.s-1), maar ook voor de reactie van het peroxyflavine 



  

 

  219 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlandse samenvatting 

 
 

intermediair met organische substraten. Opmerkelijk genoeg blijkt de arginine niet 
noodzakelijk te zijn voor de vorming en stabilisatie van het C4a-peroxyflavine 
intermediair.  

Bifunctionele BVMOs  
Voor elk molecuul dat geoxygeneerd wordt door BVMOs, is er één molecuul 
NADPH nodig. Door de kostbare aard van dit coenzym is het te duur om BVMOs 
toe te passen op productieschaal. Zoals eerder vermeld, zijn er (elektro)chemische 
en fotochemische methodes bekend om het nicotinamide coenzym te 
regenereren.[12-14] Deze methodes zijn echter niet efficiënt en daarom worden vaak 
enzymen of hele cellen van micro-organismen gebruikt om NADPH te 
regenereren.  

Om de regeneratie van NADPH te kunnen realiseren gedurende katalyse, hebben 
we bifunctionele BVMOs gemaakt door drie verschillende BVMOs apart te fuseren 
met het enzym fosfiet dehydrogenase uit Pseudomonas stutzeri WM88 (PTDH, EC 
1.20.1.1).[46,47] Dit enzym oxideert fosfiet tot fosfaat, waarbij per molecuul fosfiet 
één molecuul NADP+ wordt gereduceerd tot NADPH. De vorming van NADPH 
ten koste van fosfiet is erg aantrekkelijk, aangezien de kosten van fosfiet per 
kilogram ongeveer 10.000 keer lager liggen in vergelijking met die van NADPH. 
Daarnaast heeft de oxidatie van fosfiet tot fosfaat een gunstig thermodynamisch 
evenwicht. Als model BVMOs hebben we gekozen voor het thermostabiele PAMO 
en de uitvoerig bestudeerde CHMO en CPMO. Door middel van DNA technologie 
hebben we een gen geproduceerd dat codeert voor het gefuseerde enzym. PAMO is 
aan het begin (N-terminus) of aan het eind (C-terminus) van PTDH gefuseerd, 
terwijl CHMO en CPMO alleen met het eind van PTDH zijn verbonden. Tussen de 
twee enzymen is er een verbindingsstuk (linker) van 6 aminozuren toegevoegd. Dit 
heeft geresulteerd in zogenaamde CRE/BVMOs (CRE staat voor Coenzym 
Regenererend Enzym). Uiteindelijk is voor alle vier CRE/BVMOs activiteit 
aangetoond en zijn er drie gezuiverd (Hoofdstuk 6) 

De gefuseerde enzymen zijn succesvol toegepast voor verschillende omzettingen 
waarbij ze zijn gebruikt in hele E. coli cellen, als celvrij extract en als gezuiverd 
enzym. Het substraatbereik en selectiviteit is vergelijkbaar met de niet-gefuseerde 
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BVMOs; PAMO accepteert aromatische ketonen, CHMO en CPMO alifatische 
ketonen. Omdat de aminozuur sequentie en phylogenetica van deze drie BVMOs 
zodanig zeer verschillend zijn, zou dit concept ook voor andere (Baeyer-Villiger) 
monooxygenases kunnen worden toegepast. 

De toepassing van deze bifunctionele BVMOs wordt echter beperkt door de 
instabiliteit van de PTDH eenheid; na ongeveer 6 uur werd er geen activiteit meer 
waargenomen bij kamertemperatuur. Hierom hebben we gekozen om een nieuwe 
generatie van deze bifunctionele BVMOs te construeren, door het huidige PTDH 
enzym te vervangen door een thermostabielere variant van dit dehydrogenase 
(Hoofdstuk 7).[48] In vergelijking met de eerst generatie CRE/BVMOs, is een 
mutant van PTDH gebruikt die 16 extra mutaties heeft. Daarnaast bevat dit 
thermostabiel enzym een histidine staart aan zijn N-terminus die kan worden 
gebruikt om de nieuwe bifunctionele BVMOs (CRE2/BVMOs) eenvoudiger te 
zuiveren. Ook hebben we de DNA sequentie die de PTDH mutant codeert 
geoptimaliseerd voor de productie van het enzym in het micro-organisme E. coli. 
Deze studie heeft uitgewezen dat de (thermo)stabiliteit van de CRE2/BVMOs 
aanzienlijk beter is dan die van de vorige generatie. Hierdoor vinden er onder 
andere efficiëntere enzymatische oxygenaties plaats en kan de reactietemperatuur 
zelfs worden opgevoerd tot 50 °C. Momenteel zijn we bezig met nieuwe studies 
om de efficiëntie van de nieuwe CRE2/BVMOs verder te optimaliseren, zodat deze 
bifunctionele enzymen toegepast kunnen worden voor de synthese van bioactieve 
moleculen op productieschaal. Daarnaast wordt momenteel onze bank met 
CRE2/BVMOs verder uitgebreid door andere Type I BVMOs te fuseren aan de 
thermostabiele PTDH.  
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