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Samenvatting en Toekomstperspectieven

1. Het verkennen van enzym promiscuı̈teit voor de formatie van
koolstof-koolstofbindingen

In veel biochemie boeken worden enzymen omschreven als zeer specifiek voor de reac-
tie die ze katalyseren en in hun keuze voor substraten. Toch is er in de afgelopen jaren
steeds meer bewijs gekomen dat erop duidt dat enzymen helemaal niet zo specifiek
zijn en niet alleen verschillende substraten kunnen accepteren, maar zelfs verschillen-
den reacties kunnen katalyseren. Dit fenomeen, waarbij enzymen naast hun biologisch
relevante activiteit ook andere reacties kunnen katalyseren, wordt enzym promiscuı̈teit
genoemd. De promiscue activiteiten zijn vaak niet erg hoog vergeleken met de natu-
urlijke activiteit van een enzym welke onder evolutionaire selectie druk zit. Hoewel
deze secundaire activiteiten vaak niet biologisch relevant zijn, kunnen ze in het geval
van nieuwe selectiedruk een fitness voordeel geven (aan het organisme) waarbij de
promiscue activiteit als startpunt dient voor het ontstaan van een nieuw enzym dat
gespecialiseerd is in die promiscue activiteit. Op die manier wordt gedacht dat enzym
promiscuı̈teit een cruciale rol speelt in de natuurlijke evolutie van nieuwe enzymatische
activiteiten. In dat licht kunnen promiscue enzymen ook dienen als startpunt voor de
laboratorium evolutie van nieuwe biokatalysatoren.

Het tot stand brengen van een koolstof-koolstofbinding is in de organische chemie
een essentiële stap voor het bouwen van nieuwe moleculen. Desalniettemin zijn er
relatief weinig enzymen bekend die als natuurlijke activiteiten belangrijke koolstof-
koolstofbinding vormende reacties kunnen katalyseren zoals Michael-(type) addities,
Henry reacties, Mannich reacties of Knoevenagel condensaties. Daarnaast accepteren al-
dolases, die als natuurlijke activiteit aldolreacties katalyseren, slechts een beperkt aantal
substraten. In de afgelopen jaren zijn een aantal enzymen beschreven die als promis-
cue activiteit deze koolstof-koolstofbinding vormende reacties kunnen katalyseren met
goede tot uitstekende enantioselectiviteit (dit wordt besproken in Hoofdstuk 1). De ont-
dekking van deze promiscue enzym activiteiten is een belangrijke stap in de ontwikkel-
ing van efficiënte biokatalysatoren voor synthetisch bruikbare koolstof-koolstofbinding
vormende reacties.
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2. Formatie van een covalent gebonden enamine op Pro-1 van 4-OT na
incubatie met aldehydes

Het enzym 4-oxalocrotonaat tautomerase (4-OT) is lid van de tautomerase superfamilie.
Dit is een groep van homologe eiwitten die een β-α-βvouwing en een unieke katalytis-
che amino-terminale proline (Pro-1) gemeen hebben. 4-OT is onderdeel van de katabole
route van aromatische koolwaterstoffen in Pseudomonas putida mt-2, waar het de con-
versie van 2-hydroxyhexa-2,4-dienedioaat in 2-oxohexa-3-enedioaat katalyseert. In deze
tautomerisatie-reactie functioneert Pro-1 als een katalytisch base (pKa van Pro-1 ∼6.4)
die het 2-hydroxyl proton van 2-hydroxyhexa-2,4-dienedioaat opneemt en het verplaatst
naar de C5-positie, hetgeen 2-oxohexa-3-enedioaat oplevert.

Wat 4-OT voor ons interessant maakt, is dat het promiscue koolstof-koolstofbinding
vormende reacties kan katalyseren, zoals de Michael-type additie van lineaire ali-
fatische aldehydes aan verschillende alifatische en aromatische nitroalkenen waarmee
waardevolle γ-nitroaldehydes gevormd worden en de cross-aldolisatie van acetalde-
hyde en benzaldehyde wat cinnemaldehyde oplevert. Om inzicht te krijgen in de manier
waarop 4-OT deze onnatuurlijke reacties katalyseert, hebben we H-D uitwisselingsstud-
ies gedaan in D2O en röntgendiffractie studies op 4-OT kristallen (Hoofdstuk 2). Hieruit
kwam naar voren dat H-D uitwisseling in acetaldehyde door 4-OT gekatalyseerd wordt
en dat Pro-1 cruciaal is voor deze activiteit. Met de röntgendiffractie studies hebben we
aangetoond dat de Pro-1 van 4-OT kan reageren met acetaldehyde waardoor een enam-
ine gevormd wordt. Deze resultaten geven bewijs voor een mechanisme van de 4-OT
gekatalyseerde aldol en Michael-type additie reacties waarbij acetaldehyde geactiveerd
wordt voor een nucleofiele additie via een Pro-1 afhankelijke formatie van een enamine
tussenvorm.

Om verder inzicht te krijgen in het mechanisme van 4-OT-gekatalyseerde promis-
cue koolstof-koolstofbinding vormende reacties, is het belangrijk om kristalstructuren
van 4-OT op te helderen in complex met andere donor- (bv alifatische aldehydes) of ac-
ceptorsubstraten (bv benzaldehyde of nitroalkenen) of met producten (bv cinnemalde-
hyde of γ-nitroaldehydes). Dergelijke kristallografische resultaten zouden een belangri-
jke leidraad kunnen vormen voor toekomstige mutagenese studies met als doel om de
activiteit en selectiviteit van 4-OT voor koolstof-koolstofbinding vormende reacties te
verbeteren.

3. Verschillende types van aldolreacties gekatalyseerd door 4-OT

Zoals hierboven beschreven, katalyseert 4-OT de aldolcondensatie van acetaldehyde
met benzaldehyde met als product cinnamaldehyde. In het werk dat in Hoofdstuk 3
beschreven is, was ons doel om te onderzoeken welke substraten 4-OT accepteert in
zowel inter- als intramoleculaire aldolreacties. We hebben aangetoond dat 4-OT ver-
schillende types van aldolreacties promiscue katalyseert, zoals de zelfcondensatie van
propanal, de crosskoppeling van propanal en benzaldehyde, de crosskoppeling van
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propanal en pyruvaat, alsmede de intramoleculaire cyclisaties van hexaandial en hep-
taandial. Mutatie van de katalytische amino-terminale proline (P1A) had tot gevolg dat
deze aldolase activiteiten van 4-OT sterk afnamen, terwijl een mutatie op een andere
aminozuurpositie (F50A) in het actieve centrum tot verhoogde aldolase activiteit van 4-
OT leidde. Dit zorgt voor overtuigend bewijs dat deze aldolisaties in het actieve centrum
van 4-OT plaatsvinden. Een verdere systematische analyse van 4-OT en sterkverwante
tautomerase superfamilieleden waarbij een proline in het actieve centrum aanwezig is
als nucleofiel, kan een bruikbare strategie zijn om compleet nieuwe promiscue aldolase
activiteiten te ontdekken. Deze onnatuurlijke activiteiten kunnen vervolgens gebruikt
worden als startpunt voor de ontwikkeling van nieuwe aldolases voor synthetisch bruik-
bare zelf- en crosskoppeling reacties.

4. Verbetering van de promiscue aldolase activiteit van 4-OT door mid-
del van ’enzyme engineering’

Nadat we hadden vastgesteld dat 4-OT verschillende types aldolreacties kan kataly-
seren, hebben we ons gericht op het verbeteren van deze promiscue activiteiten door
middel van ’enzyme engineering’. Zoals in Hoofdstuk 4 beschreven staat, hebben
we gebruik gemaakt van een systematische mutagenese strategie waarmee we drie
’hotspots’ hebben gevonden (His-6, Met-45 en Phe-50) waar enkelvoudige mutaties lei-
dden tot een sterk verbeterde aldolase activiteit voor de condensatie van acetaldehyde
met benzaldehyde. Opvallend genoeg waren al deze gunstige mutaties dicht bij het ac-
tieve centrum van 4-OT hetgeen ondersteuning biedt voor het idee dat mutaties dicht
bij het actieve centrum efficiënter nieuwe activiteiten verbeteren in een promiscue en-
zym ten opzichte van mutaties verder bij het actieve centrum vandaan. Activiteitsanal-
yses van een toegespitste collectie van mutanten waarin de drie ’hotspots’ simultaan
gerandomiseerd waren, leidde tot de ontdekking van een 4-OT variant met een > 5000-
voudige verbetering in katalytische efficiëntie voor de aldolcondensatie van acetalde-
hyde met benzaldehyde. Deze sterke verhoging in promiscue aldolase activiteit ging
samen met een sterke verlaging in de natuurlijke tautomerase activiteit wat er toe leidde
dat er een > 107-voudige verandering was in reactiespecificiteit. Dit toont aan dat er een
sterke negatieve wisselwerking bestaat tussen de promiscue activiteit en de natuurlijke
activiteit.

We hebben ook aangetoond dat het promiscue enzym 4-OT kan worden aangepast
tot een efficiënter aldolase (M45Y/F50V) voor de zelfcondensatie van kleine alifatische
aldehydes (bv acetaldehyde, propanal en butanal) door een kleine collectie van mutan-
ten te gebruiken waarin slechts twee ’hotspots’ (Met-45 en Phe-50) simultaan zijn geran-
domiseerd (Hoofdstuk 5). Hoewel dezelfde aminozuurposities als ’hotspots’ voor de
cross-condensatie van acetaldehyde met benzaldehyde waren geı̈dentificeerd, leverde
de activiteitsanalyse van de collectie mutanten voor de zelfcondensatie van propanal
een andere 4-OT variant op (M45T/F50A, zie Hoofdstuk 4). 4-OT kan dus op maat
gemaakt worden om verschillende carbonylverbindingen om te zetten en om specifieke
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aldolreacties uit te voeren. In toekomstig werk zou het erg interessant zijn om te testen of
4-OT M45Y/F50V (of misschien verder geëvolueerde varianten) aldolisaties kan kataly-
seren met formaldehyde of gesubstitueerde aldehydes zoals glycolaldehyde en chloroac-
etaldehyde als substraat. Dit kan leiden tot nieuwe aldol verbindingen (bv aldose kool-
hydraten).

5. Concluderende opmerkingen en toekomstige uitdagingen

Het grootste deel van het werk dat beschreven staat in dit proefschrift richtte zich op het
ontdekken en verbeteren van promiscue aldolase activiteiten van 4-OT. Voor het groot-
ste deel van deze 4-OT gekatalyseerde reacties is aangetoond dat zowel de aldolkop-
peling als de dehydratiestap door het enzym gekatalyseerd wordt, wat tot niet-chirale
producten leidt. In toekomstig werk is het daarom van belang om 4-OT varianten te
genereren die alleen de formatie van het aldolproduct katalyseren en niet de daaropvol-
gende dehydratie. Zo zou het, bijvoorbeeld, erg aantrekkelijk zijn om een 4-OT variant
te ontwikkelen die alleen de crosskoppeling van acetaldehyde en chloroacetaldehyde of
de intramoleculaire cyclisaties van hexaandial of heptaandial kan katalyseren zonder de
dehydratie. Deze aldolproducten zijn namelijk waardevolle bouwstenen voor de syn-
these van medicijnen.

Een voorbeeld van een 4-OT gekatalyseerde aldolreactie waarbij het aldolproduct
niet gedehydrateerd wordt is de crosskoppeling van propanal en pyruvaat wat het chi-
rale product 2-hydroxy-2,3-dimethyl-4-oxo-butaanzuur geeft (zie Hoofdstuk3 ). Voor
zover het bij ons bekend is, is deze verbinding niet eerder gerapporteerd in de literatuur,
wat aangeeft dat enzym promiscuı̈teit inderdaad grote potentie heeft als bron voor syn-
thetisch bruikbare katalytische transformaties. In toekomstig werk zou het interessant
zijn om de absolute configuratie en de enantiomere overmaat van dit enzymatisch prod-
uct vast te stellen. Als blijkt dat deze 4-OT gekatalyseerde aldolreactie enantioselectief
is, zou het interessant zijn om de activiteit van 4-OT voor deze reactie te verhogen door
middel van de ’enzyme engineering’ methode die beschreven staat in Hoofdstukken 4
en 5. Als dit succesvol is, kan dit leiden tot een biokatalytisch proces voor de synthese
van deze nieuwe verbinding.

Ten slotte zou het interessant zijn om het substraatbereik van 4-OT te verhogen
voor verschillende koolstof-koolstofbinding vormende reacties. Tot nu toe is gebleken
dat 4-OT meerdere Michael-type reacties en verschillende aldolreacties katalyseert (zie
Hoofdstuk 1). Het zou fascinerend zijn om de mogelijkheden te onderzoeken van 4-OT
gekatalyseerde Mannich reacties. In Mannich reacties reageert een amine met een car-
bonylverbinding wat leidt tot een electrofiel imine; deze wordt vervolgens aangevallen
door een koolstof nucleofiel waardoor een nieuwe koolstof-koolstofbinding ontstaat.
De Mannich reactie is een populaire reactie voor de synthese van verschillende ge-
neesmiddelen omdat er bijna altijd een stikstofatoom in deze verbindingen zit. Onze
initiële experimenten toonden aan dat de grootste uitdaging bij het bestuderen van 4-OT
gekatalyseerde Mannich reacties, het maken van in water oplosbare en stabiele imines
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is. Onze mechanistische en structurele studies bevestigden de formatie van een enam-
ine na een reactie van het Pro-1 residu van 4-OT met acetaldehyde. Dus zou chemische
of enzymatische formatie van stabiele en oplosbare imines (hetzij toegevoegd of in situ
gegenereerd) die potent genoeg zijn om met een enamine in 4-OT’s actieve centrum te
reageren tot een nieuwe biokatalytische Mannich reactie kunnen leiden die synthetisch
bruikbaar is.
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