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Peptiden zijn korte ketens van aminozuren en worden steeds belangrijker als 

medicijnen en ingrediënten voor de voeding- en cosmetica-industrie. De structuren van 

therapeutische peptiden worden steeds complexer, zowel wat betreft lengte van de ketens 

als samenstelling. ok zijn steeds grotere hoeveelheden nodig voor onderzoek en 

ontwikkeling. 

Bij therapeutische peptiden gaat het om ketens met zeer specifieke 

aminozuurvolgorde. Er zijn op dit moment geen algemeen toepasbare procedures voor 

het maken van dergelijke peptideketens. De huidige methoden zijn chemische synthese 

van peptiden, expressie van coderende DNA fragmenten in cellen, en chemo-

enzymatische synthese. Afhankelijk van het type, de lengte en de complexiteit van het 

peptide is de ene methode geschikter dan de andere. In dit proefschrift wordt de chemo-

enzymatische route verder onderzocht. 

Bij chemo-enzymatisch synthese van peptiden wordt gebruik gemaakt van 

enzymen voor het koppelen van aminozuren tot peptiden, of voor het koppelen van 

kleinere peptide-fragmenten en aminozuren tot grotere peptiden. Afhankelijk van de 

gekozen methode zijn de bouwstenen aan het amino- of aan het carboxyl-uiteinde 

gemodificeerd. Ook voor de modificatie kunnen enzymen worden gebruikt. Peptide-

amidasen katalyseren de selectieve hydrolyse  van de C-terminale carboxamide groepen 

van peptiden. Hierbij wordt de amide groep aan het uiteinde van de peptideketen 

vervangen door een zuurgroep (hydrolyse). Deze familie van enzymen heeft een breed 

substraatbereik. Omdat ook andere modificaties van het carboxyl-uiteinde mogelijk zijn, 

suggereert dit dat peptide-amidasen toepasbaar zijn bij chemo-enzymatische peptide 

synthese.  

Bij het begin van dit onderzoek waren slechts twee peptide-amidasen in de 

literatuur beschreven. PAF, een eiwit geïsoleerd uit de buitenste schil van sinaasappelen 

(flavedo) en Pam, een enzym uit de bacterie Stenotrophomonas maltophilia. Hoofdstuk 

1 behandelt deze enzymen. Beide enzymen katalyseren de hydrolyse van de carboxamide 

groepen, maar alleen van PAF was beschreven dat deze ook de conversie naar de 

corresponderende ester katalyseert, hoewel in lage opbrengst omdat voornamelijk het 

hydrolyse-product wordt gemaakt. De vorming van een C-terminale ester-groep aan het 

 

Hydrolyse en ester-synthese van een peptide amide door peptide-amidase uit sinaasappels (PAF). X 

= aminozuurzijketen, Y = aminozuur- , peptide- of bescherm-groep. 
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peptide is interessant omdat deze groep kan functioneren als activerende groep bij 

peptidesynthese.  

Het eerste doel van het onderzoek was het kloneren van een peptide-amidase uit 

sinaasappel flavedo (PAF). Het commercieel verkregen start-materiaal bevatte echter 

zeer veel andere eiwitten en een zuivering leverde slechts lage opbrengsten op. Om 

grotere hoeveelheden te verkrijgen, zuiverden we het peptide-amidase uit Navelina-

sinaasappels die op de lokale markt waren gekocht. De opbrengsten waren opnieuw laag, 

er kon slechts 50 μg deels gezuiverd enzym worden verkregen uit 180 gram schillen, 

waarbij nog steeds vijf verschillende eiwitten onderscheiden konden worden m.b.v. SDS-

PAGE. MS/MS analyse hielp ons om een eiwit van 56 kDa te identificeren dat qua 

sequentie overeenkomsten vertoont met een vermoedelijke amidase uit Vitis vinfera 

(druif). Verdere analyse van de sequentie op basis van cDNA suggereerde 

overeenkomsten met bacteriële peptide-amidasen. 

Omdat het genoom van Citrus sinensensis (sinaasappel) niet bekend is en er 

alleen een incomplete database van cDNA bestaat hebben wij gezocht naar homologe 

enzymen uit het plantenrijk. Hiervoor selecteerden wij de drie meest homologe cDNA 

sequenties; deze zijn afkomstig van Glycin max (sojaboon), Solanum lycopercium 

(tomaat) en Populus trichocarpa (populier). De geselecteerde eiwitten werden als MBP 

(maltose binding protein)-fusie tot expressie gebracht in E. coli Origami. Van deze drie 

eiwitten bleek degene afkomstig van soja in staat peptide-amiden te hydrolyseren. Dit 

enzym kreeg de naam SbPam (hoofdstuk 2). Het monomere enzym van 52 kDa vertoont 

een soortgelijke substraatspecificiteit als vermeld voor Pam en PAF. De vorming van de 

estergroepen in aanwezigheid van methanol werd aangetoond, maar ging wel gepaard 

met aanzienlijke hydrolyse. Verder verloor het enzym snel activiteit in aanwezigheid van 

methanol, dat in relatief hoge concentraties werd toegevoegd. Er zijn nog weinig 

amidasen uit planten bekend. Dit komt vermoedelijk mede doordat deze eiwitten lastig 

te produceren zijn in bacteriële cellen. Toch is het interessant om dit gebied verder te 

onderzoeken omdat er waarschijnlijk zeer nuttige activiteiten te vinden zijn. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we onderzoek aan amide naar ester omzetting door 

Pam. Het voordeel van dit bacteriële eiwit is dat het gen gekloneerd is, het eiwit tot 

expressie gebracht kan worden in E. coli en dat tevens de kristalstructuur bekend is. Om 

de zuivering te vereenvoudigen werd een C-terminale His-tag toegevoegd. Pam bleek in 

staat de amide naar ester omzetting te katalyseren, maar de methanol concentraties 

vormden vergelijkbare problemen als bij sbPam. De minimale methanolconcentratie 

voor een haalbare conversie bleek ca. 10%. Om hydrolyse te verminderen en de opbrengst 

te verhogen hebben wij meerdere organische oplosmiddelen met lage 

methanolconcentraties getest. Hieruit kwam acetonitril met 10% methanol naar voren 

als geschikt oplosmiddel voor synthese van de estergroepen. Daarnaast bleek vriesdrogen 

in een oplossing met sucrose een positief effect te hebben op de stabiliteit van het eiwit. 
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Aangemoedigd door deze resultaten hebben we Pam gebruikt in een gecombineerde 

reactie met twee proteases, DgSbt an TaqSbt om een tripeptide, Z-Gly-Tyr-Phe-NH4, te 

synthetiseren. Daarnaast hebben we methanol vervangen door andere alcoholen zoals 

ethanol en propanol. De opbrengsten waren in deze gevallen lager, wat suggereert dat 

Pam de voorkeur geeft aan kortere ketens voor het vormen van esters. Het bewijs dat Pam 

gebruikt kan worden in een route voor peptide-synthese betekende een belangrijke 

doorbraak voor het onderzoek. 

Met dit werk is een proof-of-principle voor de omzetting van amide naar ester 

geleverd. Desondanks zijn er nog ernstige beperkingen. Voor een efficiënte omzetting is 

een watervrije omgeving vereist, terwijl eiwitten in het algemeen water nodig hebben 

voor stabiliteit en daarmee activiteit. Voor Pam is dat niet anders.  Kleine hoeveelheden 

water blijken de reactie al richting hydrolyse te sturen. Daarnaast is de tolerantie van het 

wild-type Pam voor organische oplosmiddelen en verhoogde temperaturen bescheiden. 

Dit staat toepassingen op grote schaal in de weg. Pam geeft de voorkeur aan di- en 

tripeptiden. Het is interessanter om ook langere ketens als substraat te kunnen 

gebruiken. Het zou gunstig zijn een enzym te ontwikkelen dat zowel langere ketens kan 

modificeren als meerdere soorten nucleofielen accepteert. De producten hiervan kunnen 

gebruikt worden in bijvoorbeeld de farmacologie. 

Om een thermostabielere Pam mutant te vinden die tevens een hogere tolerantie 

voor organische oplosmiddelen heeft, hebben we gebruik gemaakt van 

computerprogramma’s om een robuustere variant te ontwerpen. In hoofdstuk vier 

gebruiken we de computer-gebaseerde strategie FRESCO, die in onze groep is 

ontwikkeld, om de mutaties voor deze variant van Pam te voorspellen. Hierbij hebben we 

als uitganspunt genomen dat een verhoogde thermostabiliteit ook een hogere tolerantie 

voor organische oplosmiddelen oplevert. Van een set van 120 gemuteerde eiwitten werd 

in het laboratorium, met behulp van Thermofluor, het smeltpunt bepaald als maat voor 

de thermostabiliteit. Na in-silico inspectie van de structuur van de beste varianten 

werden de meest veelbelovende mutaties gecombineerd. De verkregen mutant (Pam12A) 

bevat 12 mutaties en heeft een stabiliteits-verhoging van 23°C. Analyse van de 

kristalstructuur liet zien dat deze verbetering onder andere veroorzaakt wordt door de 

vorming van nieuwe waterstof- en zoutbruggen. De mutant vertoonde geen enkel verlies 

in katalytische activiteit. Pam12A werd met succes gebruikt voor de C-terminale 

amidering  van peptiden met ammoniak en methylamine in verschillende organische 

oplosmiddelen. 

Dergelijke modificaties zijn aantrekkelijk voor verschillende toepassingen. 

Peptide-amiden zijn stabieler en hebben andere farmacokinetische eigenschappen dan 

niet-gemodificeerde peptiden. Het gebruik van amidasen voor amidering heeft 

voordelen ten opzichte van andere gebruikte enzymen, zo is de reactie sequentie-

onafhankelijk, met uitzondering van proline aan het uiteinde, dat niet geaccepteerd 
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wordt. Ook is er geen risico op het verbreken van interne peptide-verbindingen, zoals bij 

het gebruik van proteases. Het knelpunt van Pam is de voorkeur voor kleine nucleofielen, 

mogelijk een gevolg van sterische blokkade in de active-site. Een variant van Pam met 

meer ruimte in de active site zou mogelijk de substraatspecificiteit verschuiven naar 

grotere nucleofielen en minder hydrolyse. De gebruikte computer-gebaseerde methoden 

kunnen daarbij een krachtig hulpmiddel zijn. 

In hoofdstuk 5 hebben we gekeken of SbPam zodanig gemodificeerd kan worden 

dat de tolerantie voor organische oplosmiddelen wordt verhoogt. Dit werk is gestart 

tijdens het onderzoeken en optimaliseren van verschillende reacties met Pam. Aangezien 

de kristalstructuur van SbPam niet bekend is, hebben wij alternatieve strategieën 

onderzocht. We introduceerden op consensus gebaseerde mutaties, ontwikkelden 

disulfidebruggen en gebruikten DNA-shuffling met een geconstrueerde consensus-

sequentie. Het selecteren van posities voor mutagenese was voornamelijk gebaseerd op 

een homologie-model dat geconstrueerd was voor SbPam. Alle methoden leverden 

mutanten op die een verhoogde tolerantie lieten zien, maar de resultaten bleven 

bescheiden. Slechts bij kleine verhogingen in methanolconcentratie konden we 

verschillen tussen het wild-type en de mutanten waarnemen. Bij hogere concentraties 

was de afname van activiteit vergelijkbaar met die van het wild-type SbPam. De enige 

variant die een verhoging van de Tm liet zien (4°C,  SbPamB9) werd verkregen doormiddel 

van DNA-shuffling waarbij mutaties van een ontworpen consensus-sequentie 

willekeurig werden geïntroduceerd. Wij denken dat het geringe succes in vergelijking 

met andere succesvolle methoden te wijten is aan het ontbreken van structurele 

informatie. Voor het betrouwbaar voorspellen is een kristalstructuur met hoge resolutie 

vereist. 

Naast de genetische studies, hebben we ook onderzocht of immobilisatie van 

SbPam kan helpen bij het stabiliseren. Voor dit doel werd SbPam geïmmobiliseerd op 

Dicalite en gespoeld met verschillende organische oplosmiddelen om het watergehalte 

omlaag te brengen. SbPam werd ook gevriesdroogd. Hoewel de immobilisatie de 

stabiliteit van SbPam verbeterde, bleek vriesdrogen de beste methode voor de 

behandeling van SbPam voor gebruik in synthetische reacties onder watervrije 

omstandigheden. 

Samengevat hebben we enzymen onderzocht en gemanipuleerd voor C-terminale 

peptide-modificaties, met name vorming van esters uit peptide-amiden. Zowel Pam als 

SbPam kunnen worden gebruikt voor dergelijke peptide-C-terminale reacties. Voor het 

succesvol ontwerpen van betere enzymen is de beschikbaarheid van een kristalstructuur 

een belangrijke troef. Met behulp van structurele informatie werd een zeer stabiele 

mutant verkregen (Pam12A). Deze mutant laat een verhoogde thermostabiliteit en 

tolerantie voor organisch oplosmiddel zien ten opzichte van het wild-type, hetgeen zeer 

gewenst is voor industriële toepassingen. Tot dusver geeft het enzym de voorkeur aan 
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kleine nucleofielen, zoals ammoniak en methylamine. Verdere genetische manipulatie 

van Pam en op structuur gebaseerde introductie van mutaties nabij de active-site zou het 

substraatbereik van het enzym kunnen vergroten. Het zou interessant zijn om Pam-

mutanten te ontwikkelen die de vorming van meer reactieve esters katalyseren, 

bijvoorbeeld carboxyamidomethyl- (Cam) en trifluorethyl- (Tfe) esters. Deze zijn recent 

gebruikt als C-terminale activerende esters in chemoenzymatische peptidesynthese. Een 

peptide-amidase dat in staat is om de vorming van dergelijke esters te katalyseren, 

vergroot de kans op een algemene peptidesynthese-strategie. Bovendien kunnen 

gemanipuleerde peptide-amidasen worden gebruikt om andere functionele groepen aan 

de C-terminus te koppelen, bijvoorbeeld hydrazide, azide, alkyn of alkenen. Dit werk is 

gebaat bij aanvullende informatie over de structurele en functionele diversiteit van 

amidasen. Dergelijke kennis zal zeker bijdragen aan de succesvolle inzet van 

hulpmiddelen als genome-mining en computer-gebaseerde eiwittechnologie om de 

synthetische toepassingen van peptide-amidasen te vergroten. 
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