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De filamenteuze schimmel Penicillium chrysogenum is veelvuldig bestudeerd 
in relatie tot het industriële gebruik ervan voor de productie van penicillines en 
andere β-lactam antibiotica. Nadat Alexander Fleming penicilline ontdekte, wer-
den deze P. chrysogenum stammen onderworpen aan uitgebreide modificaties 
door middel van klassieke stamverbetering (Classical Strain Improvement, CSI) 
en specifiek selectie op penicilline productie. De CSI leverde gedurende tien-
tallen jaren goede resultaten op waarbij de schimmels werden blootgesteld aan 
talrijke rondes van niet-specifieke mutagenese (zoals b.v. UV-bestraling, rönt-
genstraling en stikstofmosterd) om zo de industriële productie te verbeteren. In 
dit proces traden er natuurlijk ook veel mutaties op die niet direct geassocieerd 
zijn met de verbeterde penicilline productie. Eén van deze verbeterde industriële 
P. chrysogenum stammen begon met de wild-type stam NRRL1951, dat uitein-
delijk leidde tot de Wisconsin-familie. En één van deze stammen uit deze familie 
is de Wisconsin54-1255 stam, een laboratorium stam waarvan de genoomse-
quentie is bepaald waardoor deze veelvuldig als referentie stam wordt gebruikt. 
Ook deze Wisconsin stam werd verder onderworpen aan CSI door verschillende 
industriële partijen. De reeks DS-stammen (zoals ook de industriële penicilline 
producerende DS17690 stam) is ontwikkeld door DSM in Nederland. Momenteel 
kunnen industriële P. chrysogenum stammen ten minste 50 mg/mL penicilline 
produceren in een “fed-batch” fermentatie. In het laatste decennium is enerzijds 
veel van het onderzoek naar dergelijke stammen gericht op het begrijpen van het 
mechanisme voor de verbeterde penicillineproductie en anderzijds op (molecu-
lair biologische) manieren om dit proces nog verder te verbeteren. Ook biedt dit 
onderzoek inzicht in hoe de klassieke stamverbetering P. chrysogenum transfor-
meerde tot een uitstekende “penicilline productiemachine”.

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van verschillende industriële P. chrysogenum 
stammen die zijn ontwikkeld middels klassieke stamverbetering (CSI), waarbij 
verschillende analyses, op DNA, RNA en eiwit niveau, worden gebruikt. Het 
behandelt ook de eiwitten betrokken bij de bio-synthetische penicilline route, 
evenals de aanvoer en productie van de basiselementen daarvoor, met name de 
biosynthese van de drie benodigde aminozuren en van NADPH. Ook nieuwe me-
thoden om aanpassingen te doen in het genomische DNA, met name de CRISPR/
Cas9-technologie, worden in dit hoofdstuk kort besproken. 
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DNA, RNA en eiwit analyse hebben enkele van de onderliggende mechanismen 
onthuld die met behulp van CSI zijn geïntroduceerd en waardoor de penicilline 
productie door P. chrysogenum zijn verbeterd. Hierin is de amplificatie van het 
penicilline biosynthetische (gen) cluster een belangrijke gebeurtenis geweest. De 
beschikbaarheid van de genoomsequentie van Wisconsin54-1255, in combinatie 
met RNA analyse, onthulde verdere mechanismen die leiden tot verhoogde pe-
nicillineproductie, waaronder de veranderde expressie van genen die betrokken 
zijn bij het aminozuurmetabolisme. Deze aanpassingen verhogen waarschijnlijk 
de aanvoer van “bouwstenen” naar de penicillineproductie alsmede de vermin-
derde productie van andere niet-verwante secundaire metabolieten evenals de 
toegenomen proliferatie van microbodies waarin essentiële enzymatische stap-
pen voor de penicillinebiosynthese zijn gelokaliseerd. Echter, door uitgebreide 
analyse van de gevonden genoom mutaties die tijdens de CSI zijn opgetreden, 
werd duidelijk dat de verbeterde stammen veel mutaties hadden die verspreid wa-
ren over de verschillende chromosomen. Statistisch gezien was het niet evident 
dat bepaalde functionele klassen van genen veel mutaties bevatten, maar nadere 
inspectie suggereert dat ten minste een deel van de mutaties geassocieerd kan 
worden met processen die belangrijk zijn voor de penicilline productie.

Zeven van deze mutaties die zijn geïntroduceerd tijdens de CSI zijn gelokaliseerd 
in genen betrokken bij het aminozuurmetabolisme, en in het bijzonder bij de 
cysteïne biosynthese. In Hoofdstuk 2 werd de enzym functionaliteit van deze 
genen bepaald na overexpressie en zuivering van de betrokken eiwitten in E. 
coli. Ook werd de invloed van de gevonden mutaties bepaald waarbij de muta-
ties in de threonine- en serine-deaminases de functie van deze enzymen ernstig 
hebben verzwakt. Hierdoor is de verdere route voor threonine en serine afbraak 
geëlimineerd waardoor de flux naar de cysteïne biosynthese groter kan zijn. Ook 
bleek het gen dat codeert voor het tryptofaan synthase, dat de omzetting van 
serine in tryptofaan katalyseert, geïnactiveerd is door een mutatie. Een ander 
gen dat codeert voor het 5-aminolevulinaat synthase, dat gerelateerd is aan de 
omzetting van glycine, had ook een puntmutatie maar deze had geen effect op 
de katalytische functie. Drie genen die een directe rol spelen bij de biosynthese 
van cysteïne vertoonden een lichte toename in activiteit na de mutagenese en/of 
vertoonden een verhoogd genexpressie niveau in stammen met een verhoogde 
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productie. Deze resultaten geven aan dat verschillende mutaties die zijn geïn-
troduceerd tijdens CSI direct bijdragen aan een verbeterde cysteïne biosynthese 
door voornamelijk de inactivatie van concurrerende routes. Deze resultaten on-
derstrepen verder het idee dat beschikbaarheid van cysteïne essentieel is voor de 
efficiënte productie van penicilline.

In Hoofdstuk 3 wordt de rol van de cysteïne biosynthetische route voor celgroei 
en secundair metabolisme verder onderzocht. In P. chrysogenum zijn er twee 
routes voor cysteïne biosynthese: de directe sulfhydrylatie (Trip, 2005) en de 
transsulfuratie route. Het is onbekend welke van deze routes verantwoordelijk 
is voor de aanvoer van cysteïne tijdens de penicilline productie. Door middel 
van heterologe expressie in E. coli, en bijbehorende zuivering en enzymatische 
analyse, werden de essentiële enzymen, benodigd bij de eerste omzetting in res-
pectievelijk de sulfhydrylatie- en transsulfuratie route, geïdentificeerd als het 
serine O-acetyltransferase (Pc22g16570) en homoserine O-acetyltransferase 
(Pc21g18210). Hun specifieke activiteit en genexpressie niveau suggereren dat 
de transsulfuratie route de voornaamste is in P. chrysogenum. Pogingen om het 
Pc21g18210 gen te inactiveren, met behulp van de CRISPR/cas9-technologie, 
waren niet succesvol, ook niet wanneer de selectie werd uitgevoerd in de aanwe-
zigheid van een overmaat aan cysteïne in het medium. Daarentegen was de inac-
tivatie van Pc22g16570, gerelateerd aan de directe sulfhydrylatie route, mogelijk 
en de stam vertoond vertraagde celgroei en een enigzings verlaagde productie 
van secundaire metabolieten zoals isopenicilline en 6-aminopenicillinezuur. 
Ook de productie van metabolieten gerelateerd aan chrysogine en roquefortine 
was lager. Behalve voor de productie van roquefortine gerelateerde metabolieten 
konden deze defecten worden hersteld wanneer het medium werd aangevuld met 
cysteïne. De toevoeging van hoge concentraties cysteïne verlaagde daarentegen 
de productie van roquefortine middels een nog onbekend mechanisme. Een hy-
pothese hiervoor zou kunnen zijn dat de toevoeging van cysteïne de productie 
van chrysogine herstelt, aangezien de benodigde alanine, een van de bouwstenen 
van dit niet-ribosomale peptide, gemakkelijk kan worden gemaakt van cysteïne. 
De roquefortines daarentegen zijn afgeleid van de condensatie van histidine en 
tryptofaan. De biosynthese van tryptofaan concurreert met de cysteïne biosyn-
these voor serine, en dus kan de voorspelde verlaging van serine worden vermin-
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dert door de toegevoegde cysteïne.

Deze gegevens tonen aan dat de directe sulfhydrylatie route belangrijk, maar 
niet essentieel, is voor celgroei en secundair metabolisme in P. chrysogenum. Dit 
suggereert dat de transsulfuratie route de belangrijkste route is voor de cysteïne 
biosynthese. Waarschijnlijk dragen beide routes bij aan de aanmaak van cysteï-
ne, benodigd voor de productie van penicilline, maar is de directe sulfhydrylatie 
vooral nodig in een vroeg stadium van de fermentatie.

De pentosefosfaatroute is de belangrijkste bron van NADPH-productie in de cel 
en de vraag naar NADPH, van cellen die penicilline produceren, is hoog. In 
Hoofdstuk 4 wordt het effect van CSI op de pentosefosfaatroute bestudeerd. Eén 
van de mutaties die werd aangetroffen na de CSI is gevonden in het ribose-5-fos-
faatisomerase B (RpiB), dat gecodeerd wordt door het Pc22g21440 gen. In P. 
chrysogenum zijn er twee genen die coderen voor een ribose-5-fosfaatisomera-
se (Rpi), namelijk Pc21g20040 (RpiA) en Pc22g21440 (RpiB). Deze twee genen 
werden beide afzonderlijk tot expressie gebracht in E. coli waarna ze zijn ge-
zuiverd en de enzymkinetiek werd bestudeerd in de omgekeerde reactie waarin 
het substraat ribose-5-fosfaat wordt omgezet in ribulose-5-fosfaat. RpiA bleek 
significant (~100x) actiever te zijn dan RpiB, terwijl beide enzymen ongeveer 
dezelfde affiniteit voor ribose-5-fosfaat hadden. In tegenstelling tot RpiB werd 
RpiA geremd door hoge concentraties van ribose-5-fosfaat. De mutatie (L122S) 
die tijdens de CSI in RpiB optrad, leidde tot een bijna volledige inactivatie (tot 
80%) van het enzym. Rekening houdend met de lagere expressie van RpiB, de 
beperkte activiteit ervan en de door de mutatie geïnduceerde inactivatie, lijkt 
het erop dat RpiA het belangrijkste isomerase is dat de omzetting van ribulo-
se-5-fosfaat in ribose-5-fosfaat katalyseert. Ook kon het RPIB gen gemakkelijk 
uit het P. chrysogenum genoom van DS54468 worden verwijderd zonder een 
schijnbaar fenotype in groei of in secundaire metaboliet productie. Dit in tegen-
stelling tot RPIA waarbij het na verschillende pogingen niet mogelijk bleek het 
betrffende gen te inactiveerden. RpiA is dus waarschijnlijk van essentieel belang 
in P. chrysogenum stammen met verbeterde penicilline productie. Terwijl er in 
deze stammen een verhoogde vraag naar NADPH is, om onder meer cysteïne bi-
osynthese te ondersteunen, bestaat een dergelijke vraag waarschijnlijk niet voor 
de vorming van ribose-5-fosfaat die hoofdzakelijk fungeert als bouwsteen voor 
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de synthese van DNA en RNA. Het overtollige ribulose-5-fosfaat zal daarom 
worden omgezet in xylulose-5-fosfaat dat samen met ribose-5-fosfaat uiteindelijk 
leidt tot de vorming van fructose-6-fosfaat in de niet-oxidatieve tak van de pento-
sefosfaat route. De “feedback inhibitie” van RpiA door ribose-5-fosfaat helpt dus 
om de flux door de niet-oxidatieve tak te beheersen en om de balans te houden 
tussen NADPH-behoefte en ribose-5-fosfaat vraag.

Samenvattend hebben we in dit proefschrift de gevolgen onderzocht op het ami-
nozuur metabolisme, van mutaties die zijn geïntroduceerd tijdens de CSI van P. 
chrysogenum. Deze resultaten tonen aan dat veel van de mutaties leiden tot in-
activatie van concurrerende biosynthese routes om zodoende de flux van bouw-
stenen naar de cysteïne biosynthese te optimaliseren. Bovendien toonde het werk 
aan dat andere mutaties in het metabolisme op een subtielere wijze bijdragen aan 
een geoptimaliseerde penicilline productie. Andere mutaties daarentegen hadden 
geen effect, waarschijnlijk als bijgevolg van de nogal harde, en willekeurige, ma-
nier waarop de mutaties werden geïnduceerd tijdens de CSI. In dit proefschrift 
werden een aantal genen bestudeerd en hun functies geïdentificeerd maar veel 
andere genen (en bijbehorende mutaties) en hun functies zijn echter nog steeds 
onbekend. Naast de verbeterde genoom sequentie technieken, biedt de komst van 
nieuwe DNA modificatie systemen (b.v. CRISPR/Cas9 technologie) een krachtig 
hulpmiddel voor het ontrafelen van de functies van verschillende metabolische 
routes en hun bijbehorende genen. Deze functies kunnen worden onderzocht door 
bepaalde genen (genotype) te verwijderen en de veranderingen en effecten op het 
fenotype te observeren. Een interessante kandidaat hiervoor zou de deletie van 
het Pc22g16570 gen kunnen zijn, dat codeert voor het enzym dat de eerste reactie 
katalyseert van de directe sulfhydrylatie route. Dit zou kunnen bijdragen aan een 
beter begrip van de rol van de twee routes voor cysteïne biosynthese in P. chrys-
ogenum. Dit, in combinatie met technieken voor de analyse van de intracellulaire 
en extracellulaire metaboliet niveaus. Door het gebruik van deze technologieën 
zal het onderliggende mechanisme, dat verkregen is door de klassieke stamver-
betering van P. chrysogenum, voor de verbeterde penicilline productie duidelijk 
moeten worden. Deze data zal dan een leidraad zijn voor het op rationele wijze 
verhogen van de opbrengst van waardevolle secundaire metabolieten.
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