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Samenvatting
Het werk beschreven in dit proefschrift richtte zich op de toepassingen van enzymen
en enzymcascades voor de synthese van complexe aminozuren en amiden die kunnen
dienen als veelzijdige bouwstenen voor bioactieve moleculen. De gewenste
verbindingen omvatten N-arylalkyl-gesubstitueerde L-asparaginezuur derivaten en
vitamine B5-derivaten die moeilijk of lastig te synthetiseren zijn. De nieuw ontwikkelde
biokatalytische synthese strategieën zullen waarschijnlijk ons vermogen vergroten bij
het zoeken naar en bereiden van nieuwe bioactieve verbindingen, inclusief degene die
gericht zijn op de biosynthese en het gebruik van CoA in verschillende pathogenen.
In Hoofstuk 1 van dit proefschrift hebben we de biochemische eigenschappen,
structuren en katalytische mechanismen van twee C-N lyasen, MAL en EDDS-lyase,
beschreven. We bespreken specifiek de recente toepassing van deze twee enzymen
bij het bereiden van een reeks L-asparaginezuur derivaten en complexe bioactieve
moleculen van farmaceutisch en nutraceutisch belang via chemo-enzymatische en
multi-enzymatische cascades.
Vervolgens onderzochten we in de studie die beschreven staat in Hoofdstuk 2, de
asymmetrische synthese van N-arylalkyl-gesubstitueerde L-asparaginezuren met
behulp van EDDS-lyase uit Chelativorans sp. BNC1. Poelarends en medewerkers
rapporteerden eerder de potentie van het enzym voor de bereiding van een reeks
aminocarbonzuren (en derivaten) zoals toxine A, aspergillomarasmine A (AMA),
aspergillomarasmine B (AMB) [1], N-gesubstitueerde L-asparaginezuren (N-cycloalkyl,
N-aryl, N-alkyl), heterocyclische verbindingen zoals pyrazolidinonen

[2-4]

, evenals

belangrijke voorlopers van voedseladditieven (neotaam en advantaam). Vanwege het
brede amine substraat bereik van dit enzym, zijn we verder gegaan met het verkennen
van het synthetische vermogen van EDDS-lyase voor biokatalytisch vervaardigen van
N-arylalkyl-gesubstitueerde L-asparaginezuren, inclusief nuttige bouwstenen van
bekende remmers van aspartaat N-acetyl transferase. Gewoonlijk worden deze
moleculen gesynthetiseerd met behulp van metaal gekatalyseerde reductieve Nalkylering van L-asparaginezuur. In deze studie toonden we aan dat EDDS lyase een
effectieve biokatalysator is om N-arylalkyl-gesubstitueerde L-asparaginezuren te
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synthetiseren door enantioselectieve hydroaminatie van fumaarzuur. Een goede
omzetting van de uitgangssubstraten tot de gewenste aminozuurproducten werd
bereikt (17-91%) binnen 24-48 uur met 0.15 mol% katalysator. Zeven enzymatisch
geproduceerde aminozuurproducten werden gezuiverd met een goede opbrengst (2876%) en geïdentificeerd door middel van 1H NMR, 13C NMR en HRMS als de gewenste
N-arylalkyl-gesubstitueerde L-asparaginezuren met een hoge optische zuiverheid
(>99% e.e.). EDDS-lyase vertoont dus een uitstekende enantioselectiviteit en een zeer
breed substraatbereik, waaronder veel structureel diverse niet-natuurlijke aminen.
Deze capaciteit maakt EDDS-lyase een krachtig hulpmiddel voor de biokatalytische
asymmetrische synthese van veelzijdige L-asparaginezuur derivaten.
In Hoofdstuk 3 beschrijven we de toepassing van het C-N lyase MAL en de
geconstrueerde variant MAL-H194A in multi-enzymatische cascade synthese van (R)pantotheenzuur

(vitamine

B 5)

en

beide

diastereoisomeren

van

α-methyl-

gesubstitueerde vitamine B5 met hoge stereoisomere overmaat. Deze moleculen zijn
belangrijke synthetische voorlopers van antimicrobiële pantothenamiden, die moeilijk
of lastig te synthetiseren zijn, wat het onderzoek naar hun therapeutische potentie
bemoeilijkt. De ontwikkelde synthetische enzymatische cascade bestaat uit drie
opeenvolgende stappen, waaronder aminering, decarboxylering en condensatie. Eerst
werd een 1-pot, twee-staps enzymatische cascade ontwikkeld met behulp van MAL (of
MAL-H194A) en een aminozuur decarboxylase [aspartaat α-decarboxylase (ADC), βmethylaspartaat α-decarboxylase (CrpG), of glutamaat decarboxylase (GAD)]. De
respectievelijke reacties resulteerden in β-alanine en beide enantiomeren van αmethyl-β-alanine, bouwstenen van respectievelijk pantotheenzuur en α-methylpantotheenzuur, met een hoge conversie (75-99%), een goede opbrengst aan
gezuiverd product (63-85%) en hoge enantiomere overmaat (>99% e.e.). Vervolgens
werd deze twee-staps cascade uitgebreid door toevoeging van pantotheenzuur
synthetase (PS) om een drie-staps enzymatische cascade te vormen, waarbij (R)pantotheenzuur en de gewenste diastereoisomeren van α-methyl-pantotheenzuur in
een 1-pot systeem werden gegenereerd (>75% omzetting over drie stappen, 46-70%
geïsoleerde opbrengst). Deze studie laat zien dat door het combineren van deze drie
verschillende biokatalysatoren het mogelijk is om snel uit goedkope en eenvoudige
uitgangsmaterialen complexe diastereozuivere bouwstenen te synthetiseren voor
bioactieve amideverbindingen.
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In het werk beschreven in Hoofdstuk 4, onderzochten we de biokatalytische potentie
van het PS-enzym voor de synthese van farmaceutisch relevante amiden, waaronder
bekende vitamine B5 antimetabolieten. We laten zien dat naast het natuurlijke amine
substraat β-alanine, het enzym een breed scala aan structureel diverse aminen
accepteert voor koppeling aan het native carbonzuursubstraat (R)–pantoaat om
amideproducten

te

vormen

met

tot

>99%

conversie.

Vier

interessante

amideproducten, die kunnen dienen als synthons voor veelbelovende antimicrobiële
pantothenamiden, werden op mg-schaal bereid, gezuiverd en geïdentificeerd door
middel van 1H NMR,

13

C NMR en HRMS als de gewenste pantotheenzuur derivaten,

met >99% conversie en 71-89% opbrengst aan geïsoleerd product. Van groot belang
zijn de gefluoreerde pantotheenzuur derivaten, bereid door de enzymatische
condensatie van (R)-pantoaat en α-fluor-gesubstitueerd β-alanine of α-CF3gesubstitueerd β-alanine, waarvan is gebleken dat ze buitengewoon moeilijk te
synthetiseren zijn met de conventionele methoden. Daarom biedt de ontwikkelde
enzymatische strategie een aantrekkelijk alternatief voor de huidige chemische
methoden om moeilijke pantotheenzuur derivaten te bereiden.
TOEKOMSTPERSPECTIEF
In het werk dat in dit proefschrift wordt beschreven, hebben we de synthetische
potentie van C-N-lyasen (MAL en EDDS-lyase) voor de biokatalytische asymmetrische
hydroaminatie van onverzadigde carbonzuren onderzocht om veelzijdige Lasparaginezuur derivaten te produceren. Bovendien werd de condensatiereactie
tussen structureel diverse aminen en (R)-pantoaat gekatalyseerd door pantothenaat
synthetase (PS) onderzocht om gesubstitueerde pantotheenzuren te genereren. Dit
zijn belangrijke synthons om antimicrobiële verbindingen te produceren. Zowel EDDSlyase als PS hebben een breed nucleofiel substraatbereik en vertonen een goede
katalytische activiteit, dus een grote potentie voor biokatalytische toepassing.
Vervolgens is er behoefte aan uitbreiding van het elektrofiel substraatbereik van
EDDS-lyase, dat alleen fumaarzuur als substraat accepteert en geen activiteit vertoont
voor analogen zoals crotonzuur, mesaconzuur, itaconzuur, 2-penteenzuur en
glutaconzuur. Structuur-gebaseerde ‘engineering’ van EDDS-lyase lijkt een goede
strategie te zijn om het substraatspectrum van het enzym uit te breiden, waardoor de
asymmetrische synthese van andere aminozuren mogelijk wordt, waaronder
193
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veelzijdige β-aminozuren. Aspartase van Bacillus sp. YM55-1 (AspB), een enzym uit
de

aspartaat/fumarase-superfamilie,

werd

met

succes

gemodificeerd

door

computationeel herontwerp om veelbelovende activiteiten te geven met verschillende
α, β-onverzadigde monocarbonzuren die β-aminozuren opleveren [5]. Interessant is dat
EDDS-lyase en AspB sterk geconserveerd zijn met betrekking tot de aminozuur
residuen die verantwoordelijk zijn voor α-carboxylaat binding, wat ondersteuning biedt
voor het gebruik van een vergelijkbare engineeringstrategie om het elektrofiele
substraatspectrum van EDDS-lyase te vergroten [5,6]. Als de enzym modificatie aanpak
succesvol zou zijn in het vergroten van het elektrofiele substraatspectrum van EDDSlyase, zonder het brede nucleofiele substraatspectrum ervan te schaden, zou het grote
kansen bieden voor biokatalytische synthese van een extreem grote bibliotheek van
synthetisch bruikbare en/of biologisch actieve aminozuren. Ook de verschillende
decarboxylasen (ADC, CrpG en GAD) die in onze studies worden gebruikt, zijn
interessante doelwitten voor laboratorium evolutie om hun substraatbereik uit te
breiden, waardoor een breed scala aan L-asparaginezuur derivaten kan worden
omgezet in de productie van waardevolle β-alanine derivaten.

Figuur 1. De chemische structuur van panthotheenzuur analogen gesynthetiseerd met het PS
enzym als biokatalysator.

Tenslotte, in het werk dat beschreven staat in Hoofdstuk 4 hebben we de
bruikbaarheid van het PS enzym aangetoond voor de synthese van gesubstitueerde
pantotheenzuren (Figuur 1), die belangrijke bouwstenen zijn voor het bereiden van
nieuwe antimicrobiële verbindingen (Figuur 2). Om deze potentiële antimicrobiële
stoffen te synthetiseren moeten de gesubstitueerde pantotheenzuren selectief worden
gekoppeld aan N-fenethylamine derivaten door amide-binding vorming aan de αcarbonzuurgroep
194

[7].

De potentie van deze nieuwe pantoheenamiden moet worden
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getest voor zowel stabiliteit als biologische activiteit. Verdere studies naar de
therapeutische potentie van nieuwe biologisch actieve pantotheenamiden zijn
dringend

nodig

en

hun

eenvoudige

bereiding

via

chemo-enzymatische

synthesestrategieën kan zeer nuttig zijn bij het verder uitbreiden en optimaliseren van
deze interessante groep van antimicrobiële stoffen die gericht zijn op de biosynthese
en het gebruik van co-enzym A.

Figuur 2. De voorgestelde chemische synthese van nieuwe pantotheenamiden als potentiële
antimicrobiële stoffen. (A). Synthese van
N-gesubstitueerde-phenetyl-α-F/CF3(B).
Synthese
van
pantotheenamide
N-gesubstitueerde-phenetyl-(S)-(α/β)-OHhomopantotheenamide.
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