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In het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift worden de mogelijke toepassingen van 
bacteriële niet-specifieke zure fosfatasen (NSAPs) in de organische chemie bestudeerd. Het 
onderzoek is uitgevoerd met de recombinant NSAPs van Shigella flexneri (PhoN-Sf) en 
Salmonella enterica ser. typhimurium LT2 (PhoN-Se). Bekend was reeds dat deze enzymen 
transfosforyleringsactiviteit hebben waarbij goedkoop pyrofosfaat (PPi) als fosfaatdonor 
kan dienen en inosine of D-glucose tot inosine-5’-monofosfaat of D-glucose-6-fosfaat 
gefosforyleerd kunnen worden. Dit leidde tot de vraag: is het mogelijk om deze klasse van 
enzymen meer algemeen toe te passen in fosforylerings- en defosforyleringsreacties welke 
mogelijk een industriële toepassing hebben? Het onderzoek heeft aangetoond dat de 
fosfatasen inderdaad waardevolle werktuigen zijn in verscheidene fosforylerings- en 
defosforyleringsreacties. 
Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding over de synthese van monofosfaten door middel 
van chemische en enzymatische fosforyleringsmethoden. Verder worden de eigenschappen 
van NSAPs besproken waarbij aandacht wordt besteed aan reeds gepubliceerde 
fosforyleringen die deze enzymen katalyseren. Enige achtergrondinformatie over gerichte 
evolutie en stereoselectiviteit, twee belangrijke onderwerpen in dit proefschrift, wordt in dit 
hoofdstuk gegeven. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de fosforylering van een grote variëteit aan substraten door PhoN-
Sf en PhoN-Se en waarbij PPi als fosfaatdonor wordt gebruikt. De acceptoren bestonden uit 
suikers, lineaire poly-alcoholen, lineaire, vertakte, cyclische en aromatische alcoholen. Het 
blijkt dat deze enzymen een brede substraatspecificiteit hebben, waarbij D-glucose tot op 
heden veruit het beste substraat is. Een studie van de fosforylering van verschillende 
substraten onthulde subtiele structurele determinanten die de fosforylering blijken te 
beïnvloeden. Primaire alcoholen, bijvoorbeeld, worden veel beter gefosforyleerd dan 
secundaire alcoholen en fosforylering van aromatische alcoholen resulteert in lagere 
opbrengsten aan monofosfaat vergeleken met de niet-aromatische equivalenten. 
Hoofdstuk 3 behandelt de fosforylering van dihydroxyaceton (DHA) tot dihydroxyaceton-
fosfaat (DHAP), een zeer interessante en waardevolle verbinding in de aldolase- 
gekatalyseerde condensatiereactie die stereoselectief nieuwe C-C bindingen produceert. Na 
optimalisatie van pH, PPi- en DHA concentraties bleek 52 mM DHAP te worden gevormd 
uit 500 mM DHA en 240 mM PPi door 2 μM PhoN-Sf. Toevoeging van meer PPi na 100 
minuten verhoogde de opbrengst tot 104 mM DHAP. Om de toepasbaarheid van deze 
reactie aan te tonen werd de vorming van DHAP door PhoN-Sf gecombineerd met de 
koppeling van DHAP aan propionaldehyde door het konijnenspier aldolase (RAMA). Via 
cascadereacties in een enkel reactievat gaf dit het gedefosforyleerde gekoppelde aldol 
product 5,6-dideoxy-D-threo-2-hexulose. Ook 6-azido-6-deoxy-D-fructose werd 
gesynthetiseerd met behulp van deze methode waarbij (RS)-3-azido-2-hydroxypropanal als 
aldehyde werd gebruikt. Deze verbinding is de precursor van 1,5-dideoxy-1,5-imino-D-
mannitol (1-deoxymannojirimicine) welke bekend staat als glycosidaseremmer. Na isolatie 
en hydrogenering van deze precursor werd de gewenste verbinding verkregen. Een 
verrassend fenomeen werd ontdekt: fosfaat recycling. Het bleek dat de enzymatisch 
gehydrolyseerde fosfaatgroep van het aldolproduct gebonden bleef aan het enzym waardoor 
het fosfatase in staat bleek een nieuw DHA molecuul te fosforyleren. Het resultaat hiervan 
is dat de hoeveelheid PPi die nodig is om de reactie te voltooien veel kleiner is. 
In Hoofdstuk 4 wordt een gerichte evolutiestudie uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek 
was de affiniteit van PhoN-Se voor DHA te verhogen om daarmee de opbrengst te 
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verbeteren en de benodigde hoeveelheid DHA te verminderen. Vier varianten werden 
gevonden die allemaal een R173G substitutie bevatten. Drie van deze varianten bevatten 
ook de V78L mutatie. De beste variant, V78L/R173G produceert 40% meer DHAP bij pH 
5.0 in minder dan de helft van de tijd vergeleken met het oorspronkelijke enzym. 
Hoofdstuk 5 richt zich op de geometrische- en stereoselectiviteit van PhoN-Sf en PhoN-Se 
in fosforylerings- en defosforyleringsreacties. In de defosforylering van cis- en trans-2-
methylcyclohexanol fosfaat door PhoN-Sf werd een lichte voorkeur voor de cis-isomeer 
gevonden. Het blijkt dat het enzym een tweemaal hogere selectiviteit vertoont voor deze 
isomeer. De defosforylering van O-fosfaat-DL-threonine door PhoN-Se daarentegen 
verloopt met uitstekende stereoselectiviteit. Er werd een E-waarde gevonden groter dan 
200, waarbij de L-enantiomeer gevormd wordt. Verrassend genoeg is de selectiviteit van 
het enzym voor O-fosfaat-DL-serine veel lager en bleek het enzym voorkeur te hebben voor 
de D-isomeer. 
In Hoofdstuk 6 wordt de verbetering van de stereoselectieve defosforylering van O-fosfaat-
DL-serine door PhoN-Se door middel van gerichte evolutie bestudeerd. Twee mutanten 
werden gevonden, N151D en V78L, welke E-waarden van respectievelijk 18.1 en 4.1 
vertoonden, vergeleken met 3.4 voor het oorspronkelijke enzym. Verder vertoonden beide 
varianten een enigszins verhoogde hydrolysesnelheid ten opzichte van het oorspronkelijke 
enzym. 


