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Korte samenvatting 

Terpenoiden vormen een grote klasse van in de natuur voorkomende verbindingen, 

waarvan vele een belangrijke rol spelen bij de vervaardiging van geneesmiddelen. Het 

anti-malaria geneesmiddel artemisinine en het cytostaticum paclitaxel (Taxol®) zijn 

aansprekende voorbeelden uit deze klasse van terpenoiden. Met als doelstelling te komen 

tot een stabiele en efficiënte cel-fabriek is in dit proefschrift uitvoerig onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden om Bacillus subtilis als veilige gastheer te gebruiken. Hierbij is 

het effect onderzocht van de systematische over-expressie van de genen uit de 

zogenaamde methylerythritol-fosfaat (MEP) route, die de aanmaak stimuleert van de 

cruciale terpenoiden bouwsteen: isopreen. Uit het onderzoek blijkt dat de productie van 

carotenoiden, een C30 terpenoide, aanzienlijk hoger kan worden door de over-expressie 

van de MEP route enzymen.  Vervolgens is de genetische stabiliteit van de nieuwe B. 

subtilis gastheren onderzocht, waarbij is vastgesteld dat specifieke plasmiden, theta-

replicerend, de hoogste stabiliteit vertonen. Uiteindelijk is een nieuwe gastheer gecreëerd, 

welke maar liefst 8 extra MEP genen tot expressie brengt en daarbij bleken de C30 

carotenoiden gehaltes zeer sterk verhoogd te zijn. De mate van expressie van de MEP 

genen is gemeten met behulp van RT-qPCR, een zeer gevoelige methode die gebruik 

maakt van de polymerase kettingreactie. Dit is het eerste rapport waarbij in B. subtilis een 

groot synthetisch operon (de complete MEP route) stabiel op een plasmide kan worden 

gehandhaafd. Verder toont deze studie aan dat het mogelijk is een terpeen cyclase, in dit 

geval amorphadiene cyclase, samen met enzymen van de MEP route hoog tot expressie 

te brengen, waarbij in B. subtilis een hoge opbrengst aan amorphadiene, de precursor van 

artemisinine, is behaald.  
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Terpenoïden, de meest uiteenlopende groep van klein-moleculaire natuurproducten, 

spelen een belangrijke rol bij de vervaardiging van geneesmiddelen en voedingsmiddelen. 

Zo wordt paclitaxel gebruikt voor het behandelen van kanker en artemisinine voor het 

behandelen van malaria. Carotenoïden spelen een belangrijke rol als antioxidanten in 

voeding, terwijl vluchtige monoterpenen gebruikt worden als smaak- en geurstoffen. 

Door de omvangrijke vraag naar en het gebruik van terpenoïden is er veel belangstelling 

voor de biotechnologische productie van deze klasse van natuurstoffen.  

Er zijn meer dan 60.000 terpenoïden verbindingen beschreven en ondanks deze grote 

structurele diversiteit, zijn ze allemaal afgeleid van isopreen (C5)-eenheden . In de 

terpenoïd biosynthetische routes zijn IPP en DMAPP (C5-eenheden, difosfaat isopreen 

vormen) de belangrijkste terpenoïd bouwstenen. Reeds sedert enkele decennia wordt de 

isopreen opbrengst beschouwd als de bottleneck voor alle terpenoïd biosynthese routes. 

Daarom is het van belang om een cel platform te ontwikkelen, dat isoprenen en 

onderliggende intermediairs in grote hoeveelheden kan produceren en tolereren.  

In de afgelopen 20 jaar richtten de meeste studies zich op de verbetering van de 

biosynthese van terpenoïden in Escherichia coli (E. coli) en Saccharomyces cerevisiae 

(S. cerevisiae), omdat deze beide organismen beter geschikt zijn voor genetische 

modificaties. Bovendien is er uitgebreide literatuur over hun metabole netwerk (Westfall 

et al. 2012; Zhang et al. 2013; Zhang et al. 2015). Echter, onze literatuurstudie in 

hoofdstuk 2 laat zien dat terpenoïden van nature meer voorkomen in Bacillales. De 

methylerythritol fosfaat (MEP) route, die de bouwstenen van terpenoïden biosynthese kan 

produceren, is in B. subtilis van nature aanwezig. Bovendien zijn verschillende precursors 

biosynthese enzymen van terpenoïden endogeen in B. subtilis, bijvoorbeeld 

farnesylpyrofosfaatsynthase (FPPS). Verder is B. subtilis algemeen erkend als veilig 

organisme (GRAS) en wordt het reeds lang gebruikt voor de industriële productie van 

eiwitten. Pogingen om terpenoïden te (bio)synthetiseren in deze bacterie hebben veel 

belangstelling gewekt in de wetenschappelijke wereld. 
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In dit onderzoek werd het potentieel van B. subtilis als een cel-fabriek voor de productie 

van terpenoïden geëvalueerd.  Door overexpressie van MEP-route genen en in combinatie 

met  heterologe genen uit interessante biosynthese routes is de accumulatie van 

verschillende terpenoïden in B. subtilis verkregen. Bovendien werd een stabiel systeem 

voor verdere fijn afstemming van de MEP-route in B. subtilis ontwikkeld om te komen 

tot een nog efficiëntere productie van terpenoïden. Opties voor het opschalen van het 

gebruik van de nieuwe Bacillus-gastheerstammen zijn onderzocht en worden in dit 

proefschrift besproken. 

MEP-route gemodificeerde B. subtilis is een veelbelovende microbiële 

gastheer voor terpenoïd biosynthese. 

Omdat B. subtilis alle acht MEP-route enzymen bezit en van nature grote hoeveelheden 

isopreen kan produceren, lijkt het een ideale keuze te zijn om door middel van 

overexpressie van deze enzymen de isopreen productie te verhogen. Echter, het 

merendeel van MEP-route studies tot nu toe waren gericht op E. coli. Voor E. coli is de 

volledige MEP-route opgehelderd, alle betrokken genen zijn gekarakteriseerd en hun 

overeenkomstige enzymen werden reeds beschreven. Het verhaal is anders voor B. 

subtilis, waarbij slechts enkele studies de MEP-route hebben onderzocht en nog veel 

vragen onbeantwoord zijn. Daarnaast wijst het lage aantal publicaties over het gebruik 

van de MEP-route van B. subtilis om terpenoïden te produceren, op de noodzaak tot meer 

onderzoek op dit gebied 

In hoofdstuk 3 hebben we het effect van MEP-route modulatie op de productie van 

terpenoïden in B. subtilis onderzocht, en systematisch een reeks van synthetische operons 

geanalyseerd, die een specifieke selectie van de respectieve enzymen uit MEP-route van 

B. subtilis tot expressie brengen. De maat van C30 carotenoïden productie werd gebruikt 

als een kwantitatief uitleessysteem om het effect van dergelijke modulaties vast te stellen, 

aangezien reeds was aangetoond, dat de endogene MEP-route kan worden gebruikt voor 

carotenoïd productie in B. subtilis 168. Uit onze studies blijkt dat een toename in de 

vorming van carotenoïden optreedt wanneer het niveau van isoprenoïd precursors in B. 

subtilis 168 cellen wordt verhoogd door een gemodificeerde MEP-route te construeren. 

Bovendien werd de individuele bijdrage van elk enzym ontrafeld middels de constructie 

van synthetische operons in B. subtilis 168 stammen, waarbij steeds opeenvolgende 
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grotere combinaties van de MEP-route genen werden gemaakt. Elke opeenvolgende 

expressie van een extra enzym dat betrokken is bij de MEP-route resulteerde, in 

verschillende mate, in hogere hoeveelheid gedetecteerde carotenoïden. Dit impliceert dat 

bijna elk van de enzymen een controle heeft op de “flux” door de MEP-route. 

Omdat we hebben bewezen dat de hele set MEP-route genen tot overexpressie kan 

worden gebracht in B. subtilis en gebruikt kan worden voor het verbeteren van de synthese 

van de bouwstenen, besluiten we een stabiel expressiesysteem te onderzoeken in B. 

subtilis. Dit stabiele systeem in combinatie met een specifiek terpenoïd synthase kan de 

productie van terpenoïden verhogen. Het doel van hoofdstuk 4 is om stabiele B. subtilis 

stammen te ontwikkelen, die waardevolle terpenoïd verbindingen produceren door 

overexpressie van de eigen MEP-route. Een op plasmide gebaseerde expressie strategie 

werd onderzocht waarin twee vectoren, één met een rollende cirkel replicatie en de ander 

met theta-replicatie. Verschillende subsets van MEP-route genen zijn gekloond in de 

vectoren en de genetische stabiliteit, het niveau van genexpressie en opbrengst van 

terpenoïden (C30 carotenoïden) van de betreffende stammen werden geëvalueerd. Een B. 

subtilis stam die de gehele MEP-route tot overexpressie brengt (pO4SDFHCEGA) werd 

op een stabiele manier gecultiveerd, en dit verhoogde de productie van C30 carotenoïden 

aanzienlijk. De beschreven klonering- en expressiestrategie zou breed toepasbaar kunnen 

zijn voor het creëren van metabole routes in B. subtilis en de basis kunnen vormen van 

een cel-fabriek voor waardevolle terpenoïde verbindingen zoals paclitaxel en 

artemisinine. 

De resultaten gepresenteerd in hoofdstuk 5 laat zien dat de productie van meerderen 

soorten terpenoïden verkregen kan worden door het combineren van de MEP-route 

gemodificeerde B. subtilis stam met onderliggende terpenoïd biosynthetische enzymen. 

In dit onderzoek werd het amorphadieen-synthase gen ADS, dat farnesyl pyrofosfaat 

cycliseert tot amorphadieen, de essentiële voorloper van artemisinine, ingebracht in het 

chromosoom van MEP-route gemodificeerde B. subtilis 168 stam. Na optimalisatie van 

het kweekmedium op basis van een statistisch model experiment en analyse, werd de 

opbrengst van amorphadieen aanzienlijk verbeterd. 

De waargenomen toename van terpenoïden productie, zowel C30 carotenoïden als 

amorphadieen, toont aan dat de gemodificeerde B. subtilis 168 dat MEP route modulatie 
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een grote belofte behelzen om terpenoïden te produceren. De gemodificeerde B. subtilis 

168 stammen aangegeven in dit onderzoek in combinatie met andere terpeen synthase 

vormen een kans voor een GRAS-cel-fabriek voor de productie van talrijke isoprenoïden. 

 

Toekomstperspectieven 

Modulatie expressie evenwicht van MEP-route genen tot verbetering van de 

opbrengst van de beoogde terpenoïden 

Omdat de kinetiek parameters van de MEP pathway enzymen nog onbekend zijn, is het 

onduidelijk welk stap de grootste barrière vormt voor de “flux” door de route. Dit gebrek 

aan kennis over de kinetische parameters van de sleutelenzymen is derhalve het 

belangrijkste obstakel voor metabole modificatie van de MEP-route in B. subtilis om 

terpenoïden te produceren. Gebaseerd op de resultaten van hoofdstuk 3 hebben enzymen 

van MEP-route verschillende bijdrage aan de “flux” van de uiteindelijke productie van 

terpenoïden in B. subtilis. Bovendien heeft recent onderzoek aangetoond dat er mogelijk 

een toxiciteit ontstaat in B. subtilis door het ophopen van prenyldifosfaat, dat invloed 

heeft op de “flux” van biosynthetische route van essentiële terpenoïden. Dus, wanneer 

gemodificeerde B.subtilis met expressie van endogene MEP-route worden geconstrueerd 

om te voorzien in precursors voor verschillende onderliggende terpenoïden, zal door het 

moduleren van de activiteiten en expressies van enzymen in de route een kritische punt 

zijn voor het minimaliseren van de potentiele cytotoxiciteit van intermediaire 

metabolieten en voor verbetering van de uiteindelijke opbrengst van terpenoïden. Met 

andere woorden, er is een belangrijke reden voor nauwkeurig onderzoek naar de 

daadwerkelijk mechanisme en de effect van co-regulatie van de enzymen in MEP-route 

in B. subtilis. Bovendien, om de opbrengsten aan terpenoïden verder te verhogen, zou 

meer optimalisatie kunnen worden uitgevoerd door expressie van MEP-route genen 

systematisch te reguleren op basis van experimenteel ontwerp en statische modellering 

analyse.  

Onderzoek naar de mogelijkheden van MVA-route in B. subtilis voor 

produceren van terpenoïden 
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Aangezien de MEP-route endogeen is in B. subtilis, en gebruik van endogene genen 

minder genetische aanpassingen vereist en een grotere kans is op het produceren van goed 

gevouwen eiwitten, hebben we gekozen voor het ontwikkelen van de endogene MEP-

route in B. subtilis i.p.v. de heterogene MVA-route. Onlangs is de strategie om een 

heterologe route te implementeren, zoals de MVA-route, ter aanvulling van de naïeve met 

succes gebruikt voor het (bio)synthetiseren van diverse terpenoïden in E. coli en S. 

cervisiae, echter deze aanpak is nooit toegepast in B.subtilis. Dus, om te kunnen voldoen 

aan de toenemende vraag naar terpenoïden is het van groot belang om ook de MVA-route 

in B.subtilis te ontwikkelen en die te vergelijken met de gemodificeerde MEP-route.  

Optimalisatie van productie van terpenoïden in silico en wiskundige 

modellering 

Aangezien systeembiologie snel groeit, kan het ontwikkelen en valideren van in silico 

modellen van diverse cellulaire processen toegepast worden voor het kwantitatief 

voorspellen van cellulaire gedrag, bijvoorbeeld de opnamesnelheid van voedingsstoffen, 

maximale theoretische molaire opbrengst en thermodynamische eigenschappen . Een 

metabole netwerkreconstructie op genoomschaal zou kunnen worden gebruikt voor in 

silico-model analyse, en deze modellen zouden waardevolle en toepasbare hypothetische 

interacties voor experimenteel ontwerp kunnen verschaffen, evenals veel moeite kunnen 

besparen bij onderzoek.  

In het afgelopen decennium zijn steeds meer statistische analyse-en 

modelleringstechnieken onderdeel geworden van biosynthese studies. In hoofdstuk 5 

hebben we bijvoorbeeld met succes response Surface methodologie (RSM) gebruikt om 

de fermentatie processen te optimaliseren om de opbrengst aan amorphadieen te 

verhogen. Echter, wanneer het gaat om een complexe situatie dan moeten meer 

wiskundige model technieken worden ontwikkeld, bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie 

en evolutionaire informatica. Van deze nieuwste modellen werden kunstmatige 

intelligentie (KI) en genetische algoritmen (GA) intensief gebruikt om complexe 

biosynthetische processen te optimaliseren. Deze algoritmen kunnen een sterk niet-

lineaire functie moduleren en ze zouden zelfs heel nauwkeurig kunnen werken wanneer 

er beperkte kennis is van systeemdynamiek. Om het mechanisme van opschaling te 

ontrafelen en de economische haalbaarheid (kostprijs) van terpenoïden productie te 
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kunnen bestuderen, moeten krachtiger en geavanceerdere analyse instrumenten worden 

gebruikt. 

Concluderend, onderzocht dit proefschrift systematisch de invloeden van MEP-route 

genen op de “flux” door de isoprenoïd route in B. subtilis. Bovendien werd een 

betrouwbaar systeem voor de productie van terpenoiden, bijvoorbeeld carotoiden en 

amorphadieen, in B. subtilis ontwikkeld. Verder werden verschillende factoren, die van 

invloed kunnen zijn op de groei van de cellen en de productie van eind terpenoïden 

verbinding, geëvalueerd. MEP-route gemodificeerde B.subtilis is een veelbelovende cel-

fabriek voor de biosynthese van terpenoïden. Er is echter nog steeds onvoldoende kennis 

over de kinetische parameters van de betrokken enzymen, over het precieze mechanisme 

van regulatie van de route, over de synergie van enzymen en over potentiële cytotoxiciteit 

als gevolg van intermediaire prenyldifosfaataccumulatie. Omdat de interesse voortdurend 

groeit in het gebruik van gemodificeerde microbiële platforms om farmaceutisch en 

industrieel waardevolle terpenoïden te synthetiseren, is intensief onderzoek en verdere 

optimalisatie zeker noodzakelijk. 
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