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Korte samenvatting 

Terpenen vormen de grootste, meest gevarieerde groep van natuurproducten met 
talrijke toepassingen als voedingssupplement of geneesmiddel. In de natuur worden 
de meeste terpenen in lage concentraties aangemaakt, hetgeen betekent dat hun 
zuivering gepaard gaat met dure extracties en met de consumptie van grote 
hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen. Het uitsterven van de natuurlijke bron is 
soms een reële bedreiging als de hoeveelheid te isoleren verbindingen de marktvraag 
kan niet dekken, zoals voor het antikankermiddel paclitaxel en het antimalariamiddel 
artemisinine. Chemische synthese van de meeste terpenen is problematisch en duur 
als gevolg van de complexiteit van hun structuren. Er is dus een dringende behoefte 
aan alternatieve methoden voor terpeen productie. Een van de veelbelovende nieuwe 
methoden is de engineering van micro-organismen ten behoeve van de productie 
van terpenen. De tweeledige doelstelling van het proefschrift van Ingy Abdallah is 
het onderzoeken van de grampositieve bacterie Bacillus subtilis als platform voor de 
productie van terpeen én de verbetering van de biosynthetische routes van terpenen 
inclusief kern enzymen zoals terpeen synthases. Als resultaat van dit onderzoek is nu 
een nieuwe B. subtilis stam beschikbaar gekomen, waarin de terpeen biosynthese 
route succesvol hoog tot expressie is gebracht. Deze “Cell Factory” is gebruikt voor 
de productie van C30 carotenoïden en de diterpeen voorloper van paclitaxel, 
taxadiene. Deze nieuwe gastheer kan dienen als een universele cel-fabriek voor de 
productie van waardevolle terpenen. Het onderzoek in dit proefschrift is verder 
verdiept met een analyse van de enzym-familie van terpeen synthases. Dit heeft 
geleid tot een veel beter begrip van de structuur-functie relaties van amorphadiene 
synthase, een sleutelenzym in de productie van artemisinine, en, niet onbelangrijk, 
tot de  verbetering van de katalytische activiteit. 
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De natuur biedt een schat aan waardevolle verbindingen met commerciële en/of 
medicinale betekenis. Onder deze stoffen vormen terpenen de grootste klasse van 
natuurproducten en zij hebben een enorme structurele en functionele diversiteit. Ze 
worden aangetroffen in zeer verschillende organismen, waar ze vrijwel zonder 
uitzondering vitale functies vervullen. Terpenen worden door de mens geoogst uit 
microben en planten voor talloze toepassingen variërend van voeding, cosmetica, 
farmaceutische producten of nutraceuticals. Zo bezitten vele carotenoïden 
antioxiderende eigenschappen, zo worden vluchtige monoterpenen gebruikt als smaak- 
en geurstoffen en zo zijn het anti-kanker medicijn paclitaxel en het antimalaria 
medicijn artemisinine essentiële geneesmiddelen. 

Ondanks de enorme diversiteit in de chemische structuur van terpenen, zijn ze allemaal 
gesynthetiseerd door opeenvolgende condensatie van twee vijf-koolstof (C-5) 
bouwstenen: isopentenyl pyrofosfaat (IPP) en zijn isomeer dimethylallyl pyrofosfaat 
(DMAPP). Deze bouwstenen kunnen worden aangemaakt via twee verschillende 
routes, de mevalonate (MVA) of de 2-C-methyl-D-erythritol-4-phosphate (MEP) 
route. Deze C-5 eenheden worden vervolgens gekoppeld tot lineaire of circulaire 
multimeren door terpeen synthase enzymen. De specificiteit van deze terpeen synthases 
bepaald welke klasse van terpenen wordt geproduceerd. 

De meeste terpenen worden aangemaakt in lage concentraties, hetgeen betekent dat de 
zuivering uit hun natuurlijke biologisch materiaal slechts met een lage opbrengst en ten 
koste van grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen kan plaatsvinden. Dit kan 
leiden tot het overmatig verzamelen van plantensoorten en soms kan de marktvraag, 
vooral voor medisch belangrijke verbindingen zoals paclitaxel en artemisinine, niet 
worden gedekt. Organische synthese is vaak problematisch en duur als gevolg van de 
complexiteit van hun structuren. Derhalve zijn alternatieve methoden voor productie 
van terpenen onderzocht in de afgelopen decennia. Een van deze methoden is de 
microbiële productie met gastheren zoals Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae en 
Bacillus subtilis. Een goed begrip van de biosynthese routes voor de productie, met 
inbegrip van de cruciale enzymen, die betrokken zijn bij dit proces, is van cruciaal 
belang naast de kennis van de primaire metabole routes van de geselecteerde gastheer. 
Dit maakt het mogelijk om onderdelen van de biosynthese route in een heterologe 
gastheer te brengen, waardoor deze als cel-fabriek voor de productie van belangrijke 
terpenen kan fungeren.  

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de biosynthese van terpenen, hun verschillende 
klassen, de terpeen synthase enzym-familie en enkele voorbeelden van engineering van 
microbiële cel-fabrieken voor de productie van terpenen. 
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Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op metabole engineering van een 
microbiële gastheer tot een cel-fabriek voor de productie van terpenen. B. subtilis werd 
gekozen als het model organisme vanwege het succesvolle en veilige gebruik van deze 
bacterie bij de industriële productie van eiwitten. Daarnaast vertoont het de hoogste 
isopreen productie onder de bekende micro-organismen. Het tweede deel van dit 
proefschrift richt zich op het bestuderen van het beroemde sesquiterpeen synthase, 
amorphadiene synthase, dat verantwoordelijk is voor de productie van de voorloper 
van artemisinine, het anti-malaria geneesmiddel. 

Engineering van Bacillus subtilis als een cel-fabriek voor de productie van 
terpenen 

B. subtilis is uitgebreid gebruikt als gastheer voor bulk industriële enzymproductie. Het
heeft een groot potentieel om te fungeren als een hoogwaardige cel-fabriek. B. subtilis
bezit een inherente MEP-route, die isopreen produceert. Het heeft een brede metabole
potentie en een gevarieerd substraat gebruik. Daarnaast heeft Bacillus een hogere
groeisnelheid in vergelijking met gist. Bovendien heeft B. subtilis bij de USA Food and
Drug Administration (FDA) de status van veilig (Generally Regarded as Safe), hetgeen
een voordeel oplevert ten opzichte van E. coli. Onlangs zijn onderzoekers begonnen
zich te concentreren op engineering van B. subtilis om waardevolle terpenen te
produceren op een manier die vergelijkbaar is met het onderzoek uitgevoerd op de gist
S. cerevisiae en E. coli maar rekening houdend met de voordelen van B. subtilis als
potentieel betere cel-fabriek. In hoofdstuk 2 bekijken we de inherente isopreen
biosynthese route van B. subtilis samen met de uitdagingen en de grote voordelen
samenhangend met het gebruik van B. subtilis als een cel-fabriek.

Onze inspanningen om B. subtilis te engineeren voor terpeen productie, beginnen in 
hoofdstuk 3 waar we verschillende enzymen uit de MEP-route stimuleren voor de 
overproductie van de bouwstenen IPP en DMAPP. We beschrijven de systematische 
overproductie van enzymen van de MEP-route van B. subtilis en we gebruiken het 
niveau van de geproduceerde oranje gekleurde C30-carotenoïden, om het effect van 
dergelijke modulaties op de terpeen productie te evalueren. We hebben de endogene 
genen van B. subtilis coderend voor de MEP-route enzymen, één voor één in een 
synthetisch operon op een plasmide geplaatst. Dit operon werd gebouwd om maximaal 
vier genen in een plasmide te plaatsen. De succesvolle overproductie van deze enzymen 
werd aangetoond. Nadien werden B. subtilis stammen met verschillende sets van 
enzymen van de MEP-route, over-geproduceerd en gecombineerd met een C30-
carotenoïde producerend plasmide. De oranje gekleurde carotenoïden, 4, 4'-
diaponeurosporene en 4, 4'-diapolycopene, werden geëxtraheerd uit de verschillende 
stammen en gekwantificeerd middels HPLC. Het bleek dat elke toevoeging van een 
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extra enzym uit de MEP-route, aanleiding gaf tot een grotere hoeveelheid carotenoïden. 
De twee stammen met elk vier van de MEP-route enzymen toonden de hoogste 
hoeveelheid carotenoïde productie in vergelijking tot de andere stammen. De stam, die 
de genen ispC, ispE, ispG ispA bevatte, bleek een iets hogere productie te hebben (10.65 
mg/g drooggewicht) in vergelijking met de stam die dxs, ispD, ispF en ispH 
produceerde (9.03 mg/g drooggewicht). Figuur 1 toont in het bovenste deel de MEP-
route, die IPP en DMAPP produceert en in het onderste deel de omzetting van deze 
precursoren tot de terpeen bouwstenen, die op hun beurt worden omgezet door de 
terpeen synthases naar terpenen. 

Figuur 1. Biosynthese van terpenen via de MEP-route. 
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Als een voortzetting van het onderzoek naar de modulatie van de MEP-route in B. 
subtilis, vergelijken we in hoofdstuk 4 de expressievectoren met verschillende 
replicatiesystemen en promotoren om het meest stabiele systeem voor expressie te 
kiezen. Daarnaast werden alle acht genen van de MEP-route gecombineerd in een enkel 
operon gebaseerd expressie systeem. Voor grote operons, die drie of meer genen 
bevatten, bleek het theta-replicerend plasmide (pHCMC04G) stabieler in vergelijking 
met het rollend cirkel replicerend plasmide (pHB201). Vandaar dat vector pHCMC04G 
met haar xylose induceerbare promotor werd gebruikt voor het operon dat acht genen 
bevat. RT-qPCR werd gebruikt om te bewijzen dat de transcripties intact zijn en alle 
genen op hetzelfde niveau tot expressie komen, ongeacht hun positie in het operon. Tot 
slot, de geproduceerde hoeveelheid C30-carotenoïden bevestigt dat het plasmide 
pHCMC04G superieur is ten opzichte van pHB201. De B. subtilis stam met alle acht 
genen van de MEP-route (p04_SDFHCEGA) toonde de hoogste carotenoïde productie 
(21 mg/g drooggewicht), hetgeen bijna tweemaal de hoeveelheid is, geproduceerd door 
het gebruiken van slechts vier genen. 

In hoofdstuk 5, maken we gebruik van de beste B. subtilis stam op basis van de 
voorgaande twee hoofdstukken (p04_SDFHCEGA) om te streven naar de productie 
van taxa-4,11-dieen, dat de voorloper is van het antikanker medicijn paclitaxel. In het 
streven naar het engineeren van B. subtilis als gastheer voor de productie van paclitaxel, 
hebben wij het uit planten afkomstige taxadiene synthase (TXS) enzym gebruikt, dat 
verantwoordelijk is voor de conversie van de voorloper geranylgeranyl pyrofosfaat 
(GGPP) naar taxa-4,11-dieen. Dit is het eerste intermediair in de paclitaxel biosynthese. 
Het gen txs werd geïntegreerd in het genoom van B. subtilis en het enzym TXS, werd 
met succes voor de eerste keer in B. subtilis geproduceerd. Bovendien werden alle 
genen coderend voor enzymen van de MEP-route, ispA coderend voor geranyl 
pyrofosfaat synthase (GPPS), farnesyl pyrofosfaat synthase (FPPS) en crtE coderend 
voor geranylgeranyl pyrofosfaat synthase (GGPPS) overgeproduceerd. De 
overproductie van de MEP-route enzymen samen met IspA en GGPPS veroorzaakte 
een 83-voudige toename van de hoeveelheid taxadiene geproduceerd, in vergelijking 
met de stam van B. subtilis, die alleen TXS produceerde naast de intrinsieke MEP-route 
van B. subtilis. De totale hoeveelheid taxadiene geproduceerd door die stam was 17,2 
mg/L, hetgeen hoger is dan de hoeveelheden die werden gerapporteerd voor E. coli en 
S. cerevisiae.
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Studie van terpeen synthases met nadruk op amorphadiene synthase 

De synthese van een terpeen wordt gedaan door een enzym terpeen synthase. Terpeen 
synthases vormen een familie van enzymen die de ringsluiting en/of de omlegging van 
de precursoren geranyl pyrofosfaat (GPP), farnesyl pyrofosfaat (FPP) en geranylgeranyl 
pyrofosfaat (GGPP) katalyseren. Het mechanisme van terpeen synthases is complex en 
afhankelijk van de oriëntatie van het flexibele substraat in hun grote actieve site, 
worden verschillende terpenen geproduceerd. Terpeen synthases zijn onderverdeeld in 
verschillende klassen. Wij focussen op de klasse van sesquiterpeen synthases, die 
verantwoordelijk is voor de omzetting van het substraat FPP naar meer dan 300 
verschillende sesquiterpenen (C15). Zij worden ingedeeld in transoïde synthases die het 
trans,trans -substraat ioniseren en cisoïde synthases, die eerste een dubbele binding 
isomeriseren tot een (cis,trans) -intermediaire carbocation. Alle sesquiterpeen 
synthases bezitten een tri-nucleaire metaal cluster, die de ionisatie van de pyrofosfaat 
groep katalyseren, middels geconserveerde metaalion bindende motieven DDXXD en 
(N,D)DXX(S,T)XXXE. 

Een van de meest prominente sesquiterpeen synthases is amorphadiene synthase 
(ADS). ADS katalyseert de ringsluiting van FPP naar amorpa-4,11-dieen, dat wordt 
beschouwd als de eerste en ook de snelheid beperkende stap in de synthese van 
artemisinine. Artemisinine gebaseerde combinatie therapieën (ACTs) worden 
aanbevolen als de eerstelijnsbehandeling van malaria door de World Health 
Organization (WHO). Artemisinine krijgt recentelijk ook aandacht voor haar mogelijk 
chemotherapeutische effect in de strijd tegen kanker. Inzicht in de biosynthese van 
artemisinine zal helpen de productie te verhogen en tegen een lagere prijs beschikbaar 
te maken. We bestuderen het enzym amorphadiene synthase om beter inzicht te 
krijgen in de structuur-functie relaties binnen het katalytische mechanisme en te 
werken aan verhoging van de activiteit. 

Amorphadiene synthase is een sesquiterpeen synthase uit de cisoïde klasse. Ondanks 
talrijke pogingen,  is het niet gelukt om een X-ray kristalstructuur te krijgen. De 
structurele basis van het katalytische mechanisme is dus nog niet bekend, net zomin als 
de moleculaire conformatie van het enzym. In hoofdstuk 6, hebben we met behulp van 
het softwarepakket Discovery Studio, een betrouwbaar driedimensionaal (3D) 
homologie model gemaakt, dat de conformatie van het enzym toont. Het model werd 
geproduceerd op basis van de kristalstructuur van α- bisabolol synthase, een enzym 
met hoge sequentie identiteit met ADS. Drie magnesium ionen werden geplaatst in de 
actieve site en bevestigd door hun chelatie met metaalion bindende motieven. 
Vervolgens werd het substraat FPP gedocked in de actieve site en de verschillende 
geproduceerde conformaties werden geëvalueerd voor hun vouwing en interacties wat 
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leidde tot de keuze voor de meest waarschijnlijke positie voor het substraat in de actieve 
site. Het 3D-model werd gevalideerd door de beoordeling van de stereo-chemische 
kwaliteit en door de constructie van mutanten cruciale residuen via plaats-gerichte 
mutagenese. De gegenereerde varianten bevestigen de geldigheid van de ADS-model. 

Het gegenereerde ADS-model werd in hoofdstuk 7 gebruikt om residuen in de 
nabijheid van actieve site te selecteren voor het maken van een mutabiliteitslandschap 
van ADS. Een mutanten collectie van 257 varianten werd gemaakt, die de volgende 
zestien residuen omvatte: R262, R440, Q518, H392, H448, L515, K449, V396, F525, 
Y519, W271, T296, T399, G400, G439 en D523. Van deze mutanten collectie werd de 
katalytische activiteit en het product profiel gemeten om te bepalen welke van de 
residuen betrokken zijn bij het mechanisme van ADS. Bewezen werd dat drie residuen 
(W271, Y519 en F525) essentieel zijn voor de stabilisatie van het reactieve carbocation 
in de actieve site. De histidines 392 en 448, werden uitgesloten als de katalytische base 
terwijl W271 de beste kandidaat bleek te zijn voor deze functie. De rol van T399 in de 
regioselectieve deprotonering was bevestigd. R262 creëert, samen met de magnesium-
ionen, een gebied van hoge positieve lading in de actieve site om de negatieve lading 
van het vrijgegeven pyrofosfaat te neutraliseren ter voorkoming van een ongewenste 
reactie met het reactieve carbocation. R440 en K449 werden uitgesloten van deze 
functie. Verschillende varianten met hetzelfde product profiel als wild-type ADS 
vertoonden verbeterde katalytische activiteit ten opzichte van het wild-type. De H448A 
variant vertoonde een toename in katalytische efficiëntie van bijna vier keer ten 
opzichte van het wild-type ADS. De dubbele mutant T399S/H448A toonde een 
omzettingssnelheid (kcat) vijf keer hoger dan het wild-type. Figuur 2 geeft een overzicht 
van het onderzoek in de hoofdstukken 6 en 7 beginnend met het maken van het ADS-
model, dan het genereren van de mutant collectie, vervolgens de productie en zuivering 
van de varianten, gevolgd door screening van de collectie, resulterend in het 
veranderlijkheid landschap van het product en de katalytische activiteit. 

Ten slotte hoofdstuk 8, waar het effect van een enkele mutatie op het product profiel 
van amorphadiene synthase werd bekeken. Het hoofdproduct van ADS is amorpha-
4,11-dieen, dat wordt gevormd samen met verschillende bijproducten zoals β- 
farneseen, γ- humulene, α- bisabolol, amorpha-4,7-dieen en amorpha-4-nl-11(7)-ol. 
Met behulp van screening van de mutant collectie uit hoofdstuk 7, hebben we varianten 
geïdentificeerd die verhoging van de productie van één of meer van deze bijproducten 
vertonen, ten koste van amorpha-4,11-dieen. Zes residuen werden bestudeerd, 
namelijk V396, T399, G400, H448, L515 en D523. Mutatie van residu L515 
verminderde product specificiteit tenzij gemuteerd in isoleucine, valine of proline. 
Residu G400 blijkt essentieel om de specificiteit van amorpha-4,11-dieen te behouden. 
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V396 vervangen door zure residuen verhindert regioselectieve deprotonering evenals 
vervanging van T399 met aminozuren anders dan serine. Ook de twee varianten, 
H448P en D523A, verminderen sterk de productie van amorpha-4,11-dieen door het 
produceren van amorpha-4-nl-7(11)-ol als hoofdproduct. 

Figuur 2. Samenvatting van het onderzoek in de hoofdstukken 6 en 7. 
(A) het gegenereerde ADS 3D-model. (B) de ADS mutanten collectie bestaande uit 257
varianten. (C) GC chromatografisch product-profiel van wild type ADS. (D)
mutabiliteitslandschap van ADS voor katalytische activiteit.
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Conclusies en toekomstperspectieven 

Het hoofddoel van dit proefschrift is het maken van een duurzame cel-fabriek voor 
terpenen. Om dit te bereiken, hebben we gefocust op twee belangrijke onderdelen voor 
de productie van terpenen. Het eerste deel van het proefschrift onderzocht de 
engineering van Bacillus subtilis als een platform voor de productie van terpenen. We 
begonnen met het moduleren van de inherente biosynthese MEP-route in B. subtilis, 
benodigd voor productie van de terpeen precursoren en hebben we de invloed ervan op 
de productie van C30-carotenoïden geëvalueerd. We hebben met succes een stabiel, 
plasmide gebaseerd, overproductie systeem van alle acht genen van de MEP-route in 
een B. subtilis-stam gecreëerd. Deze stam produceerde een hoog gehalte aan C30-
carotenoïden. Tevens werd het gen voor het enzym taxadiene synthase in het genoom 
van de B. subtilis-stam gezet, die de volledige MEP-route overproduceerde. Dit leidde 
tot de productie van hoge niveaus taxa-4,11-dieen, de voorloper van paclitaxel, die 
superieur is aan de overproductie in E. coli en S. cerevisiae.  

Het tweede deel van ons werk dook in een belangrijke terpeen synthase enzym, 
amorphadiene synthase (ADS), dat belangrijk is vanwege zijn rol in de synthese van 
artemisinine. Wij hebben met succes een 3D-model van het enzym gemaakt en 
gebruikten het om residuen in de actieve site te kiezen voor mutagenese. De resultaten 
werden in een mutabiliteitslandschap gepresenteerd, dat inzicht gaf in de rol van 
bepaalde residuen in de actieve site en het mechanisme van ADS. Varianten met een 
betere activiteit ten opzichte van het wild-type, werden geïdentificeerd. 

In de toekomst kan de superieure B. subtilis gemaakt in dit onderzoek, worden gebruikt 
als een cel-fabriek voor de productie van een willekeurig aantal terpenen, waarbij de 
terpeen synthase van het gewenste terpeen in het genoom kan worden gezet, 
vergelijkbaar met onze werkzaamheden met taxadiene synthase. Daarnaast kan verdere 
verbetering van de productieniveaus worden bereikt door het optimaliseren van het 
groeimedium en/of integratie van de mevalonate-route om de productie van terpeen 
precursoren te optimaliseren. Deze cel-fabriek kan worden gebruikt voor industriële 
productie van belangrijke terpenen zoals paclitaxel en artemisinine door het te 
combineren met overige enzymen in hun biosynthese route. Bovendien, kan de ADS-
variant met verbeterde katalytische activiteit, worden gekloond in de B. subtilis stam 
om te komen tot een betere productie van amorphadiene. Gebaseerd op de voordelen 
van B.subtilis ten opzichte van andere cel-fabrieken, biedt dit grote mogelijkheden voor 
de productie van semisynthetisch artemisinine. 
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