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Ongeveer 200 jaar geleden begon met de ureumsynthese van Wöhler de 
wetenschap van de organische chemie. De voortdurende uitbreiding van ons 
begrip van de aard en het ontstaan van moleculen heeft ons in staat gesteld om 
nieuwe chemische verbindingen te creëren, waarvan sommige een enorme 
invloed hebben op onze huidige levensstandaard. De in de vorige eeuw 
ontwikkelde industrie daarachter is enorm. Als voorbeeld: van een chemische 
basisstof zoals het simpele molecuul etheen (CH2=CH2), werd in 2011 
141 miljoen ton geproduceerd. Deze petrochemische stof maakte daardoor 
ongeveer 3% uit van de 620 kg ruwe olie die elke persoon gemiddeld in 
datzelfde jaar verbruikte.a Ondanks deze gigantische getallen vormen 
petrochemicaliën slechts een fractie van de totale behoefte aan ruwe olie, die 
nog steeds bijna uitsluitend in het vervoer wordt gebruikt als brandstof.b Net 
als veel andere basischemicaliën wordt etheen grotendeels verwerkt tot 
plastic. Naast het hoofdproduct kunststof (waaronder textiel), omvat de 
chemische industrie ook de productie van kunstmest, pesticiden, papier, verf, 
zepen, cosmetica, voedingsadditieven, rubbers, kleefstoffen, en meer. 
Bovendien is de productie van farmaceutische producten—qua massa bijna 
verwaarloosbaar—in termen van omzet één van de grootste industriële 
sectoren. De farmaceutische industrie, die sinds haar bestaan voortdurend een 
enorme groei vertoont, heeft in 2017 voor meer dan een biljoen US$ aan 
receptplichtige geneesmiddelen verkocht.c Dat is meer dan één procent van het 
totale bruto wereldproduct.d 
Productieprocessen in de chemische en farmaceutische industrie omvatten 
meestal meerdere omzettingen (reacties) om te komen van het 
uitgangsmateriaal tot het uiteindelijke product. Deze reacties vormen de kern 
van de organische chemie en zijn vaak alleen mogelijk door het fenomeen 
‘katalyse’. Katalyse maakt het genereren van het ene molecuul uit het andere 
mogelijk door de transformatie energetisch te vergemakkelijken. Gewoonlijk 
worden de atomen in een molecuul samen gehouden door stabiele bindingen, 
die maar heel zelden en op verschillende manieren herschikken. Het gebruik 

                                                             
 
a In 2011 bedroeg de wereldbevolking ongeveer 7 miljard en de vraag naar wereldwijde olie 
was 87 miljoen vaten per dag. Met een gemiddelde van 7,33 vaten per ton resulteert dit in een 
verbruik van 4,3 biljoen kg per jaar. 
b Zie, bijvoorbeeld, de statistieken van de U.S. Energy Information Administration 
https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=oil_use 
c Lindsley, CW. New 2017 Data and Statistics for Pharmaceutical Products. ACS Chemical 
Neuroscience 2018 (9) 1518-1519. 
d De BWP lag volgens gegevens van de Wereldbank als laatste op ongeveer 80 biljoen US$ 
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 

https://www.eia.gov/%E2%80%8Cenergyexplained/%E2%80%8Cindex.php?page=oil_use
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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van een katalysator kan een bepaalde herschikking versnellen (lees: reactie), 
die dan plaatsvindt met een reactiesnelheid die vele ordes van grootte sneller 
kan zijn. 
De term katalysator omvat een verscheidenheid aan stoffen, gasvormig, 
vloeibaar of vast, die in een kleine hoeveelheid worden toegevoegd aan de 
uitgangsmaterialen, zodat deze reageren, maar zelf niet verbruikt worden. 
Fysisch gesproken vermindert een katalysator de activeringsenergie, dat wil 
zeggen de energiebarrière van de overgangstoestand van de reactie. Het 
gerichte gebruik van katalysatoren, wat de mensheid in reageerbuis of reactor 
slechts sinds ongeveer tweehonderd jaar doet, is in de natuur een paar miljard 
jaar geleden uitgevonden. Dit vormde de basis van het ontstaan van leven. 
Sindsdien bevatten alle cellen DNA, welke aan de evolutie onderworpen is en 
de informatie verschaft voor de synthese van de eiwitten die het organisme 
vormen. Terwijl veel eiwitten zorgen voor structuur in en om cellen, is het 
enige wat "leeft" in een cel het metabolisme, mogelijk gemaakt door de 
katalytische eiwitten, de enzymen. Enzymen—vaak aangeduid met het suffix 
"ase"—zijn de moleculaire machines die alle biochemische reacties, met 
inbegrip van zijn eigen synthese, uitvoeren. Eiwitten worden aangemaakt 
uitgaande van de informatie die in het DNA opgeslagen is: door transcriptie van 
DNA tot RNA en vervolgens de translatie van eiwitten vanuit het RNA door 
ribosomen, worden vele verschillende eiwitten in cellen geproduceerd. Door 
het vouwen in een precies gedefinieerde driedimensionale structuur ontstaat 
het voltooide eiwit. Dit proces (DNA>RNA>eiwit) is universeel. Een deel van 
de aangemaakte eiwitten zijn katalytisch actief en stellen het organisme in 
staat om energie op te wekken en te gebruiken voor allerlei essentiële 
processen.  Veel eiwitten zijn echter ook speciaal aangepast aan de 
omstandigheden van de specifieke habitat van het organisme en katalyseren 
een breed scala van verschillende reacties. Het aantal verschillende enzymen 
aanwezig in de natuur is immens en vormt een bijna onuitputtelijke bron van 
biokatalysatoren voor biotechnologische toepassingen. 
Van dit reservoir aan diversiteit maakt de wetenschap van de biokatalyse 
gebruik: na de erkenning dat veel van deze reacties een equivalent van reacties 
in de organische chemie vormen, rees de vraag of enzymen als biokatalysator 
in industriële processen kunnen worden gebruikt. Als dit kan, zou je ook 
gebruik kunnen maken van de extreme variëteit van natuurlijk voorkomende 
transformaties en daardoor volledig nieuwe synthetische routes kunnen 
ontwerpen. Bovendien liggen de grote voordelen van enzymatische katalyse 
voor de hand: geoptimaliseerd door miljoenen jaren van evolutie overtreft de 
reactiesnelheid van enzymen hun chemische tegenhangers. Daarnaast, omdat 
ze bestaan uit natuurlijke bouwstenen, kunnen enzymen volledig biologisch 
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worden afgebroken. Hoewel deze voordelen enzymen in theorie ideale 
katalysatoren maken, hebben enkele praktische beperkingen tot nu een 
toepassing op brede schaal voorkomen. Ten eerste is er sprake van een 
achterstand van het biologisch onderzoek op het chemische onderzoek: een 
paar decennia geleden was het identificeren van een enkel enzym voor een 
specifieke reactie een moeizaam en traag proces. De introductie van moderne, 
snelle DNA-sequencing reacties in de afgelopen jaren maakten een explosie 
van ontdekkingen mogelijk: aangezien elk nieuw gesequencede gen 
onmiddellijk zou kunnen worden toegewezen aan een nieuw eiwit, werd 
vrijwel ineens de volledige natuurlijke schat van enzymen onthuld. Als ander 
obstakel met betrekking tot praktische toepassingen werd lange tijd de (te) 
hoge specificiteit van enzymen aangevoerd. Het dogma was altijd dat enzymen 
slechts één reactie katalyseren en deze beperking tot één enkele stof 
(substraat) een biologische noodzaak is. Voor toepassingen is een dergelijke 
hoge specificiteit ongewenst omdat natuurlijke substraten voor het grootste 
deel niet relevant zijn voor de industrie en men zo veel mogelijk reacties met 
een enkele katalysator wil implementeren. Er worden echter steeds meer 
enzymen met een wijd substraatspectrum ontdekt, welke in bepaalde 
organismen bijvoorbeeld betrokken zijn bij ontgifting. Deze promiscuïteit is 
een van de belangrijkste kenmerken om een veelbelovende biokatalysator 
geworden. Met de moleculaire oorsprong van enzympromiscuïteit houdt 
hoofdstuk 8 zich bezig. Het daar onderzochte enzym evolueerde waarschijnlijk 
relatief recent in een bacterie om in aardolie aanwezige verbindingen te 
metaboliseren. Het kan een breed scala van deze koolwaterstoffen omzetten. 
We hebben nu nauwkeuriger onderzocht hoe dit enzym werkt.  
Een van de laatst overgebleven obstakels voor het wijdverspreide gebruik van 
enzymen was nog hun gebrek aan stabiliteit. In levende cellen ondergaan alle 
eiwitten een cyclus van assemblage en demontage, waardoor een mechanisme 
wordt geboden voor het tijdelijke beperken van een reactie. In tegenstelling tot 
een industriële toepassing, is het daarom vaak geen voordeel dat een enzym in 
de natuurlijke functie bijzonder stabiel is. In de biokatalyse zijn daarom vooral 
enzymen van zogenaamde thermofiele organismen populair; dit zijn microben 
die een relatief warme habitat koloniseren, zoals een hydrothermale bron. 
Omdat eiwitten uit deze habitats aangepast zijn om een "normale" stabiliteit te 
hebben bij hoge temperaturen, vertonen ze ook hoge stabiliteit bij "normale" 
temperaturen. De hoofdstukken 3 en 4 beschrijven voorbeelden hiervan—twee 
enzymen afkomstig uit een thermofiele schimmel die stabiliteit met een breed 
substraatspectrum combineren. 
Deze aan hun habitat aangepaste stabiliteit van de eiwitten van het organisme 
maakte hun evolutie mogelijk. Hoewel dit zich vaak vooral op het fenotypische 
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niveau manifesteert, is het initieel te wijten aan de genetische variabiliteit en 
daardoor aan de veranderde eiwitten. De reden van variabiliteit is het 
inherente (lage) foutenpercentage van het DNA-verdubbelend DNA-
polymerase, wat resulteert in natuurlijke mutaties van de ene generatie naar 
de volgende. Een mutatie in het gen resulteert op zijn beurt in een verwisseling 
van een aminozuur in het gecodeerde eiwit. Hoewel de resulterende mutanten 
in veel gevallen onveranderde of verslechterde eigenschappen zullen hebben, 
is er ook kans op een evolutionair gunstige verandering. Als de gastheer met 
een dergelijk verbeterd eiwit zich sneller kan vermenigvuldigen, kiest de 
natuur uit de vele mogelijke mutaties deze mutant. Dit Darwinistische systeem 
van variabiliteit en selectie is zo krachtig dat het de evolutie van de extreme 
complexiteit van de huidige levende wezens mogelijk maakte zonder een 
doelgerichte ratio te volgen.  
In erkenning van het nut van dit systeem maakt de wetenschap nu gebruik van 
dezelfde mechanisme. In de 2018 Nobelprijs-winnende methode van 
doelgerichte evolutie wordt variabiliteit eerst in een specifiek eiwit op een 
gecontroleerde manier geïntroduceerd. Echter, in plaats van te worden 
blootgesteld aan de selectieve druk voor verhoogd vermogen om te 
reproduceren zoals in de natuur, selecteert men voor de toepassingsspecifieke 
gewenste eigenschap. In sommige gevallen kan dit overeenkomen met een 
natuurlijk proces. Heeft men bijvoorbeeld een interessant maar onstabiel 
enzym beschikbaar en een gerelateerd (homoloog) enzym uit een thermofiel 
organisme is niet bekend, dan kan dit systeem van doelgerichte evolutie 
gebruikt worden om een aantal eiwitvarianten te genereren en stabielere 
mutanten te identificeren. Dit volgt hetzelfde evolutionaire proces dat een 
organisme met het oorspronkelijk eiwit ("wild type") zou doormaken als het 
naar een warmere habitat zou verhuizen. Interessant is echter dat er in de 
reageerbuis geen beperkingen bestaan en ook voor elke andere eigenschap 
geselecteerd kan worden. Doelgerichte evolutie maakt ook de creatie van 
enzymen mogelijk die reacties katalyseren die niet in de natuur voorkomen 
(volgens de huidige stand van kennis) en slechts een doel dienen dat nuttig is 
voor de mens. 
Hoewel deze methode al zeer succesvol werd gebruikt voor verschillende 
eiwitten, zorgt de onderliggende statistiek voor een probleem. Er zijn voor een 
mutatie die een aminozuuruitwisseling veroorzaakt (puntmutatie), vanwege 
de van nature voorkomende 20 verschillende aminozuren, precies 19 
varianten mogelijk. Hoewel dit nog steeds een hanteerbaar aantal is, wordt dit 
explosief uitgebreid zodra meerdere uitwisselingen worden overwogen. Het 
aantal mogelijkheden volgt de formule 19n, waarbij n het aantal aminozuren is 
dat wordt uitgewisseld. Daarom vereist het maken van alle varianten van een 
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relatief klein eiwit van 100 aminozuren een zeer groot aantal mogelijke 
combinaties: indien men slechts één molecuul volgens deze eiwitvarianten zou 
genereren en deze in een doos zou plaatsen, zou het volume van die doos groter 
zijn dan één mol universumse. Gezien de onmogelijkheid om een significante 
deel van deze varianten te maken of zelfs te testen, zijn de laatste jaren 
methoden ontwikkeld om het zoeken tot "zinvolle" varianten te beperken. 
Cruciaal hiervoor is de onderliggende kennis over het moleculair functioneren 
van een enzym. Doordat die uit de specifieke driedimensionale structuur 
resulteert, is de onthulling hiervan vaak een beslissende eerste stap. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door  röntgenkristallografie, waarin een eiwit in de 
kristallijne toestand (waarin eiwitmoleculen een compact en regelmatig 
gerangschikte toestand hebben) wordt bestraald. De gemeten 
elektronendichtheid maakt de toewijzing van de exacte structuur van het eiwit 
mogelijk, vaak tot atomaire resolutie. We hebben deze methode bijvoorbeeld 
in hoofdstuk 3 gebruikt. Kennis van de structuur op zijn beurt maakt het 
mogelijk aminozuren met katalytische activiteit te onderscheiden van die met 
een puur structurele functie. Omdat er vaak slechts enkele cruciale catalytische 
aminozuren zijn, kan het onderzoek nu worden beperkt tot een aanzienlijk 
kleiner aantal varianten. Deze procedure wordt ook gebruikt in hoofdstuk 9, 
waardoor we het bestudeerde enzym zo konden modificeren dat het een ander 
reactieproduct kan genereren. 
De keuzes, welke plaatsen in het eiwit moeten worden verwisseld en welke 
aminozuren de beste vervanging zijn, worden nu meer en meer gemaakt op 
basis van computersimulaties. In tegenstelling tot de statische structuur van 
het kristallijne eiwit, kunnen simulaties een realistische beweging van het 
eiwit voorspellen en zo een aanzienlijk grotere nauwkeurigheid bij de 
berekening van de bindingsenergie mogelijk maken. Dit maakt de theoretische 
bepaling van de specifieke affiniteit van een enzym voor een bepaalde 
verbinding mogelijk en dus een prognose of een reactie kan worden verwacht. 
Zoals ook in hoofdstuk 9 wordt gebruikt, dienen dergelijke modellen ook als 
basis voor het theoretische verklaren van specifiek enzymgedrag. Bovendien 
kunnen computermodellen ook voorspellend worden gebruikt om gerichte 
aminozuursubstituties aan te raden die een bepaalde reactie waarschijnlijker 
maken. Dezelfde procedure kan ook de intramoleculaire bindingssterkte van 
de structurele aminozuren van het eiwit berekenen, wat een indicatie van de 
stabiliteit geeft. De exploitatie van deze methode voor de gerichte stabilisatie 
van een enzym wordt behandeld in de hoofdstukken 5-7. Hier beschrijven we 

                                                             
 
e Een mol bedraagt ongeveer 600 triljard moleculen (constante van Avogadro). 
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eerst een gedetailleerd stappenplan voor een computer-ondersteunde 
voorspelling van stabiliserende aminozuursubstituties (hoofdstuk 5), gevolgd 
door gedetailleerde laboratoriuminstructies om enkele honderden 
eiwitvarianten parallel te produceren en te testen (hoofdstuk 6). Ten slotte 
demonstreren we de procedure voor een biokatalytisch interessant enzym in 
hoofdstuk 7. 
De twee inleidende hoofdstukken 1 en 2 beschrijven de specifieke 
enzymfamilie waaraan ik mijn onderzoek heb besteed. De biokatalysatoren die 
in dit promotieonderzoek werden onderzocht zijn oxidatieve enzymen, dat wil 
zeggen enzymen waarvan de reactie elektronenoverdracht omvat. Om precies 
te zijn, zijn het oxygenasen—enzymen die een zuurstofatoom naar hun 
substraat overbrengen. Deze reactie is chemisch bijzonder moeilijk, daarom 
ontwikkelden deze eiwitten zich zodanig dat ze een reactief molecuul als 
hulpstof binden, een zogenaamde cofactor. Deze cofactoren maken het 
mogelijk dat enzymen reacties katalyseren die niet mogelijk zouden zijn met 
alleen de 20 reguliere aminozuren. Cytochroom P450 monooxygenases 
(CYPs), die worden besproken in hoofdstuk 3, zijn detoxificatie-enzymen in 
veel levende wezens en bevatten een heem cofactor. Deze ijzerhoudende 
cofactor heeft een hoge affiniteit voor zuurstof, waarmee het een intens rood 
complex vormt, dat onder andere ook de door hemoglobine veroorzaakte rode 
kleur aan bloed geeft. CYP's zijn zeer reactief en een van de weinige manieren 
waarop de natuur zich heeft ontwikkeld om een zuurstofatoom direct in een 
koolwaterstofmolecuul in te passen. De Baeyer-Villiger monooxygenases 
(BVMOs) die in de resterende hoofdstukken worden behandeld, installeren 
echter de zuurstof specifiek naast een carbonylgroep, een dubbele koolstof-
zuurstofbinding. BVMOs hebben een gele flavin cofactor, die in de cel uit 
vitamine B2 wordt gesynthetiseerd. 
Dankzij hun reactiviteit zijn zowel CYPs als BVMOs veelbelovende enzymen 
voor biokatalytische toepassingen. Grootschalige industriële processen voor 
dergelijke reacties vereisen het gebruik van gevaarlijke chemische middelen 
en zijn zeer energie-intensief. Het is te hopen dat mijn onderzoek naar 
stabielere en verbeterde enzymen dergelijke processen in de toekomst kan 
helpen vervangen door biokatalyse. Zo'n beweging naar groene technologieën 
zou de enerzijds belangrijke en anderzijds vaak schadelijke chemische 
industrie kunnen veranderen: het zou het gebruik van gevaarlijke chemicaliën 
voor mens en milieu kunnen voorkomen en schonere, efficiëntere en 
energiezuinige processen mogelijk maken. In de farmaceutische industrie 
kunnen enzymatische reacties bovendien de hoge selectiviteit verschaffen die 
vereist is voor de productie van zuivere geneesmiddelen. Tegelijkertijd maken 
de unieke enzymatische reacties nieuwe synthetische routes mogelijk die de 
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productie van geneesmiddelen radicaal vereenvoudigen en hun kosten 
drastisch zouden kunnen verlagen. 
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