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Hett doel van dit promotie-onderzoek was het onderzoek naar het reductieve enzym 

systeemm van wit-rot schimmels en in het bijzonder naar de mogelijke biokatalytische 

toepassingenn in, chemisch moelijk uitvoerbare, zuur reducties en enantioselectieve 

ketonn reducties. 

Reductiess van carboxylzuren zijn interessante omzettingen voor de industrie, omdat 

dee hierbij gevormde aldehyden en/of alcohol verbindingen potentieel toepasbaar zijn 

alss medicijnen of geur- en smaakstoffen. 

Dee reductie van carboxylzuren naar overeenkomstige aldehyden of alcoholen is een 

energetischh ongunstige reactie. Directe chemische reductie van carboxylzuren is pas 

mogelijkk sinds 1946. Desondanks zijn veel micro-organismen in staat deze reactie uit 

tee voeren. Een nadeel van het gebruik van deze organismen als katalytisator is echter 

datt in veel gevallen het zuur verder door gereduceerd wordt tot het overeenkomstige 

alcohol,, terwijl in sommige gevallen het aldehyde van grotere waarde is. 

Ookk chirale alcoholen vormen een belangrijke klasse van intermediairen voor de 

synthesee van fijnchemicalièn en geneesmiddelen. De meeste reguliere productie 

methodenn voor deze optisch actieve verbindingen zijn echter vaak inefficiënt en/of 

milieuu onvriendelijk. Verder is de regelgeving voor het op de markt brengen van 

medicijnenn is de laatste jaren strenger geworden voor wat betreft de zuiverheid van 

chiralee verbindingen. Hierdoor ontstond behoefte aan nieuwe en efficiënte methoden. 

Omdatt biogische systemen van nature vaak optisch zuivere verbindingen produceren 

enn omzetten, zijn katalysatoren verkregen uit natuurlijke systemen (biokatalysatoren) 

waardevollee alternatieven in enantioselectieve reducties. 

Wit-rott schimmels zijn lignine-afbrekende basidiomyceten. Het uitgebreide 

ligninolytischee systeem bevat zowel oxidatieve als reductieve enzymen. Hoewel het 

extracellulairee oxidatieve systeem zeer intensief bestudeerd is, is er relatief weinig 

bekendd over het reductieve deel van het enzym systeem. 

Ditt proefschrift beschrijft het onderzoek naar het reductieve deel van dit 

ligninolytischee systeem en de potentiële toepassing van wit-rot schimmels als 

biokatalysatorr in zuur reducties en enantioselectieve keton reducties. 
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Dee potentiële toepassing van wit-rot schimmels in de reductie van carboxylzuren werd 

onderzochtt in hoofdstuk 2. Tweënvijftig basidiomyceten werden gescreend op 

tolerantiee ten opzichte van hoge concentraties zuren. Dichomitus squalenes, 

BjerkanderaBjerkandera sp. strain BOS55, Phanerochaete chrysosporium, Trametes hirsuta, 

PhlebiaPhlebia brevispora en Schizophyllum commune bleken het meest tolerant te zijn. De 

wit-rott schimmel Bjerkandera sp. strain BOS55 bleek de beste reduceerder te zijn en 

wass ook zeer goed bestand tegen hoge concentraties van verschillende zuren. 

Terwijll  de meeste schimmels de zuren hoofdzakelijk tot alcoholen reduceerden bleek 

bijj  Bjerkandera sp. strain BOS55 dit evenwicht aan de kant van het aldehyden te 

liggen,, p-anisaat, 3-chloro-4-methoxybenzoaat, 3,5-dichloro-4-methoxybenzoaat, 3,4-

dichlorobenzoaat,, 4-fluorobenzoaat en 3-nitrobenzoaat bleken onderdeel van het 

substraatt spectrum te zijn. Op grond van deze resultaten concluderen we dat 

verschillendee wit-rot schimmels een grote potentie hebben voor toepassing als 

biokatalysatorr in zuurreducties. 

Omdatt aryl ketonen zeer toxische werking kunnen hebben ten op zichte van micro-

organismen,, werd, voordat werd gescreend op biocatalytische mogelijkheden voor 

ketonn reductie, gekeken naar het effect van de verbindingen op de schimmel. In 

hoofdstukhoofdstuk 3 werden vier aryl ketonen en de overeenkomstige alcoholen getest. Omdat 

inn voorgaand onderzoek keton reductie door de wit-rot schimmel Phanerochaete 

chrysosporiumchrysosporium beschreven is, werd dit organisme gebruikt als model organisme. De 

getestee ketonen acetophenon, hydroxy-acetophenon, 2-chloroacetophenon en 3-

chloropropiophenon,, bleken toxischer dan de overeenkomstige alcoholen. Er bleek 

eenn direct verband te zijn tussen de hydrofobiciteit van de verbindingen en het 

toxischee effect op de schimmel. Een concentratie van 3.3 mM van de model 

verbindingg acetophenon resulteerde al in 50% groei inhibitie. 

Inn hoofdstuk 4 werd daarom begonnen met een screening van verschillende 

basidiomyceten.. De aryl ketonen acetophenon, l-(3'-chloro-4'-methoxyphenyl)-l-

propanonn en l-(3',5'-dichloro-4'-methoxyphenyl)-l-propanon werden door alle 

schimmelss gereduceerd. De wit-rot schimmel Merulius tremellosus vertoonde hierbij 

dee hoogste activiteit. Vervolgens werden zes verschillende Merulius stammen 

gescreendd op zowel activiteit als enantioselectiviteit. De schimmel Merulius 
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tremellosustremellosus ono991 werd voor verder onderzoek gebruikt en getest op 

enantioselectievee reductie van verschillende a-aryl, dialkyl, a,p-onverzadigde en 

chloro-gesubstitueerdee gefunctionaliseerde ketonen. M. tremellosus ono991 bleek een 

zeerr breed substrate spectrum te hebben. De a-aryl ketonen werden gereduceerd met 

eenn enantioselctiviteit van 90-98%. Hierbij werden de (5)-enantiomeren gevormd. 

Ookk de dialkyl ketoenen bleken onderdeel van het substraat spectrum te zijn, hoewel 

hierbijj  niet de gewenste onverzadigde alcoholen verkregen werden. De wit-rot 

schimmell  bleek een geschikte katalysator voor de enantioselectieve reductie van de 

chloro-gesubstitueerdee ketonen. Deze werden gereduceerd tot de overeenkomstige 

alcoholenn met enantioselectiviteit tot 88%. Ook werden er dehalogenerings reacties 

waargenomen.. Bij omzetting van de a,p-onverzadigde ketonen bleef de dubbele CC 

bindingg niet intact. Opvallend was de additie van H2O aan het onverzadigde systeem 

doorr de schimmel, waarbij een Michael adduct werd gevormd. 

Hett biokatalytische systeem werd vergeleken met ruthenium en iridium 

gekatalyseerdee asymmetrische transfer hydrogenering. De twee systemen bleken 

complementairr te zijn. Reductie van de a,p-onverzadigde ketonen leidde tot zeer 

goedee resultaten bij gebruik van de metaal katalysator. 

Inn hoofdstuk 5 optimaliseerden we de kweek condities wat betreft de zuurstof 

toevoer,, keuze van primair substraat en aryl keton concentraties, waarbij 1'-

acetonaphtonn werd gebruikt als model verbinding. Uit onze experimenten bleek dat de 

yieldd verkregen in stikstof geflushte incubaties met glycerol als primair substraat 

verhoogdd werd van 57% tot 98% vergleken met incubaties onder zuurstof met 

glucose.. Enantioselectiviteit en configuratie bleven daarbij onveranderd. De resultaten 

toondenn aan dat verhoging van de yield door flushen met stikstof aan twee factoren 

konn worden toegeschreven. Ten eerste werd een verhoogde stabiliteit van het product 

gevondenn onder anaërobe atmosfeer, vergeleken met kweek onder aërobe condities. 

Tenn tweede bleken er bij fermentatief metabolisme meer gereduceerde enzym 

cofactorenn beschikbaar te zijn. 

Dee afhankelijkheid van het reductase van NAD(P)H werd aangetoond door de 

reductiee van l'-acetophenon in cell extract vanM tremellosus ono991. 

99 9 


