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Summary

The inducable catabole enzyme L—phenylalanine dehydrogenase of Nocardia
sp 239 was found to be a NAD dependend enzyme, which katalyses the

following reaction:

L—phe + NAD <> NADH + NH4 + phenylpyruvate
The pI( of this reaction was 17.5, indicating the equillibrium of the

reaction to be on the aminoacici side. Parahydroxy—phenylpyruvate turned out
to be also a substrate for the en:yme,in contrast to D—phenylalanine

The L—phenylalanine dehydrogenase is a monomer of 42000 Dalton, with a
temperature optimum of 50 C and an optimum pH of 10 for the aminating
reacti on

The enzyme could be induced by no aminoacid other than L— or D—phenyl—

alanine.. Growth rate and specific activity were higer by growth on D—
phenylalanine than on L—phenylalanine.. The enzymes induced by L—ph or D—phe

were comparable in affinity, size and behaviour.. Therefore a racemase is

postulated for growth on D—phenylalanine..

Cofactor regeneration with alcohol—dehydrogenase (AdH) was possible but

because of instabillity of both the AdH and L—phedH the productionrate of L—
phenylalanine was limited being S g/l.h.. Conversion of phenylpyruvate was
96%. Maximum activity of the partially purified enzyme was found to be 7.5
umol 1mg. mi n..
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HOOFDSTUK 1 INLEIDIN6

Li Inleiding

Dc laatste Jaren is de belangstelling voor het cssentile aminozuur

phenylalaninc toegenomen. Dc voornaamste oorzaak hiervoor is de vergrotc

vraag naar phenylalanine voor de productic van de zoetsto+ aspartaani. (Cosby
1976)

Aspartaam is een :oetstof die 100 tot 150 maal oeter is dan sucrose Dc

systematische naam van het molecuul is L—aspartyl—L—phcnylalaninc—metylester
(zie figuur1) Het is niet mogeliik om het stercoisomeer D—phenylalanine als
grondstof te gebruiken omdat deze Juist cen heel bitter product gceft

Allcreerst zal ingcgaan worden op de algemene biosynthetische en katabole
routes zoals die beschreven staan in de literatuur Vervolgens worden de
bekende productie methoden voor L—phenylalanine (L—pheJ besproken en daarna
zal worden beschreven hoe de biosynthese en het katabolisme van phenyl—
alanine in Nocardia sp. 239 verloopt.

1.2 Dc biosynthese van phenylalanine

Dc aromatische arninozuren trypto-faan, phenylalanine en tyrosine hebben cen

gemeenschappeliik dccl met de aiQemene route naar andere arornatische

componenten zoals tetrahydro-folaat en enterocheline. Deze route staat wel

bekend onder de naam common aromatic pathway" of "shikimaat route" (Hermann

1983, -Figuur 2)

In de cerste stap wordt uit erythrose—4—fos-faat en phosphoenolpyruvaat met
behuip van DHP—synthase, 3—desoxydarabi no—heptul osonaat—7—f osF act
gesynthetiseerd. In veel gevallen wordt deze omzetting -feedback ereguleerd
door de drie aromatischc aminozuren, die icder op een verschillend isoenzym
aanqrijpen (Escherichia coli, Kiebsiella, Salmonella e.a.) .BiJ Da.cillus
subtilus vindt -feedback requlatic op het enkele DAHP—synthasc door
chorismaat en pre+enaat plaats. Shikimaat, êèn van de 5 intermcdiairen die
vooraf gaan can chorismact, l±Jkt cen a-ftakpunt te ziin vanwaar een route
naar andere aromatische verbindingen begint (Weiss & Edwards 1980). Het is
vack zo dat de repressie door tryptofaan op het trp—gevoelligc isoenzym niet
volledig is zodat cen bepcalde koolsto-f -flow in de richting van deze
componenten gewaarborgd bliJ-ft (Pittard 1969).
Chorismaat is zowel het eindpunt van de shikimaat route, als het begin van

de routes naar de drie a-fzondcrliJke aromatische aminozuren. Dok hier treedt

eindproduct remming op.
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Er zijn tee routes vanuit chorismaat naar phenylalanine bekend (fig 3).
De eerste route verloopt via feny1pyruvaat, deze route is gevonden

bijE..coli, B.subtillis e.a. De tweede route die aangetroffen ordt bii
cyanobacterin en Pseudomonas start met een aminatie, waarbii arogenaat
ordt gevormd, waarna d.m.v.dehydratatie phenylalanine ordt gevormd. Ook
hier treedt eindproduct remming van beide enzymen op (Garner '. Hermann
1983).

1.3 het katabolisme van phenylalanine

De meest voorkomende route zoals die in Stryer (1975) ordt gegeven,

hee-ft als eerste omzetting de hydroxylatie van fenylpyruvaat naar tyrosine.
Dit is tevens de stap vaardoor de meeste organismen in staat ziin om vanuit

het ene essentile a. z het andere te synthetiseren. Tyrosine op :iin beurt
iordt omgezet in B—hydroxyfenylpyruvaat waarna via hornogentisaat en 4—
malenylacetbacetaat, fumaraat en acetoacetaat ontstaat.

Het katabolisme van phenylpyruvaat in Aspargillus niger verloopt niet via
tyrosine maar via fenylpyruvaat naar homogentisaat. Opvallend hierbii is dat

bij groei op D—phenylalanine een apart enzym de omzetting naar fenylpyruvaat

ver:orgt (Kishore 1976). In Streptomyces verloopt het katabolisme van L—
phenylalanine ook via B—hydro<yfenylpyruvaat (Pometto Crawford 1985)

In veel gevallen ordt de omzetting van phenylalanine naar phenylpyruvaat
gekatalyseerd door een aromatische aminotrans-ferase (Asai 1959, ziahr & Kula

1985 e.a.). Onlangs is echter aange€oond dat het ook mogeliik is dat ean
phenylalanine—dahydrogenase de omzatting van phenylalanine naar fenyl—

pyruvaat katalyseert. Da eerste melding kam van Hummel (1984) over
Brevibacterium. Daarna is aen short communication verschanen over can

opgezuivard phenylalanine—dehydrogenase uit porosarcina (Asano 1985). Ook
is melding gamaakt van can phenylalanine—dehydrogenasa in Rhodococcus DSM
3041 en 3040 (Luchtenberger in prep).

1.4 De praductia van phenylalanine

In het algerneen ordan tee verschillenda benaderingen gebruikt on tot

productie van primaire mataboliaten ta komen. Deze voor groei benodigda
sto-f-fen wordan normaliter niet uitgascheidan, zodat er naar gestreefd wordt
on door overproductie in hat organisme, uitscheiding te bewerkstelligen

(Nakayama 1976).
Hat is mogelijk on mutanten te salecteran die auxotroof ziin voor can

verbinding die op hat aind staat van een a-Ftakking van da route naar hat
gewenste product. Wannear deze auxotrofie berust op hat nissan van hat
earste anzym van de aftakking, ontstaat qeen ophoping van ongewenste
intermadiaren maar wel een vargrote koolsto-fstroom richting gewenst
eindproduct (biJvoorbaeld doardat da feedback ramming op sleutal—enzynien
vermindert). De varbinding waarvoor de auxotro-fie galdt noet wal altiid aan
hat medium toagevoegd worden in laga niet remmende concentratias.
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Het is ook mogeliik Din m.b..v. eindproduct—anaiagen regulatie—mutanten te
verkriJgen Deze mutanten :ijn minder gevoellig voor +eedback remming
vaardoor overproductie mogeiijk kan worden.

Met behuip van bovenstaande technieken is al een aantai maien d.m.v
fermentatie tot overproductie van L—phe gekomen (zie tabel 1)

De teede benaderinq is niet de ferinentatie maar de gerichte omzetting van
de ene verbinding naar de andere.. Deze zogenaamde bioconversies warden veal
Qebruikt omdat ze hoge spacificiteit en aen hoge opbrengst hebben.. Voor de
prDductie van phenylalanine zijn verschillende bioconversies bekend die
gabruik maken van hele cellen of van (voor)gezuivarde enzympreparaten..

De omzetting van acetamidocinnemaat naar L—phenylalanine kan gekatalyseerd
worden door ica1igenes faecaiis S7 en Bacillis sphaericus.. (Nakamichi at al
1984). Een soorgeliike omzetting van transcinnamaa± met behuip van
Rhodotorula glutinis wordt al op grote schaal toegepast (Yamada at al 1981)..
Fenylpyruvaat kan als precursor qebruikt orden wanneer hat organisme aen
aromatische aminotransferase bezit zoals dat hat geval is bij E.. coil en
Pseudomonas putida (Asal 1959 Ziehr en Kula 1985).. Op kieine scheal is ook
al gexperimenteerd met hat L—phedH van Brevibacterium en Rhodococcus
waarbij gebruik wordt gemaakt van cofactor regenerering (Hummel 19B6
Luchtenberger in prep..)

1.5 foal van dit onderzoek..

Voor onderzoek aan hat metabolisme van aromatischa arninozuren in hat
bijzonder L—phenylalanine, is ala onderzoeksorganisme gekozen voor Nocardia
p 239 (voorheen Streptomyces sp.239).. Nocardia sp. 239 is geisoleerd uit
aen grondinonster van Niauw Buinea (Kato 1975).. Er ziin verachillende
gegevens over de fysiologie van hat organisme bekand..

Hat genus Nocardia maakt onderdeel uit van da groep actinomyceten.. Een van
de beschriivingen van actinomycaten ward egeven door Gottlieb (1973);
'Bacteria that tend to form branching filaments wich in some families
develop into a myralium".. Hat filamenteuse voorkomen van aen actinomyceet
wordt duidelijk gefliustreerd in figuur 4a terwiji de variabiliteit tot
uitdrukking komt in figuur 4b..

Nocardia ap.. 239 is in staat on op methanol ala enige koolstof en
energiebron te grocien m..b.v. de RumP—cyclus (Hazeu 1983 Kato at al 1975a &
b). Verder bleak groei op te treden op L—phenylalanina en D—phenylalanine
als koolstof en energiebron (Da Boar at al 1986).. Daarnaast is ook groci
mogelijk op de substraten g1urose sorbitol en dextrose (Hutter 1986
personal communication)..

Bij onderzoak naar de synthase van aromatischa aminozuran is met behuip
van b.o..m.. matingen aan gewassen ca1suspensies en anzymassays aen celvrii
extract(c.v..e..) aangetoond dat Nocardia gabruik maakt van de praphenaat—
route.. Verder bleak hat organisme naast aen aromatisch aminotrans+ erase over
een induceerbaar phanylalanine dehydroganase te baschikkan (Da Boar at al
1986)..

Met behulp van di—apoxyoctaan ziin diverse mutantan verkregen waaronder
n die qeen L—phedH meer bent.. 6roei b1eek welliswaar gereduceerd toch
mogeliik doordat hat aminotransferase het L—phe kon omzetten.. Met behuip van
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dez mutati—rnethod en het gebruik vn aminozuur—ane.logen ordt gezocht
naar een organisme met overproducerende cpaciteit.

Dit onderdeel van de st.udie is opgeet on meer te weten te <omen over het
phenylalaninedehydrogenase van Nocardia p. 239. (Interessant hierbij is de
mogeliikheid on dit en:ym te gebruiken voor de bioconversie van
phenylpyruvaat naar L—phenylalanine).



HOOFDSTUK 2 MATER IAAL EN METH0DEN

21. De bereiding van ruw celvrii e<tract

Nocardia sp. 239 werd gekweekt bij 37 graden Celcius en pH 70 Er werd

steeds een standaard minereal medium gebruikt waaraan een koolstof en ener—

giebron toegevoegd werd. Deze koolstof en energiebron is L—phenylalanine in
een concentratie van 8 mM. tenzij anders vermeld wordt. Het minerale medium
hee+t de volgende samenstelling (per liter)

1.0 qr (NH4)2S04
0.2 gr MgSO4 . 7 H20
1.5 gr NaH2F04 H20
4.65 gr K2HPO4
Nocardia heeft de neiing om a.ggregaten te vormen (ondanks incubatie met

200 rpm in de schudstoof). Het is daarom soms nodig om voor overenten de
kweek even te laten bezinken. Als dat niet heipt kan een roestvriistalen
spiraal onderin de erlemeyer uitkomst bieden. Een andere eigenschap van
Nocardia is dat temperatuursveranderingen de groeisnelheid kunnen
benvloeden; de culture gaat snel in een korte lag—face. Voorverwarmen van
bet kweekmedium is daarom noodzakelijk.
De roei van de culture kon vervolgd worden door bepaling van bet verloop

van de 00430 in de tijd (vitatron). Wanneer cellen logaritmisch qroeiden kori
celvrij e<tract (cv.e.) qemaakt worden voor de bepaling van enym—
activiteit. De cellen werden geoogst door tien minuten te centrifugeren bij

5t:00 rpm (Sorvall RC—58) Vervolgens werd 3x gewassen om het groeimedium te

verwijderen. In naqenoeg alle gevallen werd gewassen met 0.1 N TRIS\HCL
buffer met pH 7.8. Vervolgens werden de cellen gesonificeerd (15 X 15 sec
steeds qevolgd door 45 sec rust on verhitting teqen te gaan), waarna
celresten afgedraaid werden (30 mm 18000 rpm.).

On steeds vergelijkbaar materiaal te hebben werd qekweekt in can 10 liter
•Fermentor. Deze werd eerste keer tot de heift geoogst en bijgevuid en de

volgende dag geheel geoogst. Dc cellen werden afgedraaid en gewassen maar
niet qesonificeerd. Vervolgens werden de cellen, in kleine hoeveelheden,
ingevroren .in buffer. Wanneer na ontdooien de procdure voor het maken van

c.v.e werd vervolgd zoals hierboven staat beschreven, onstond c.v.e. dat

overeenkomstige specifieke activiteit had als vers c.v.e. Er trad dan geen
verlies van sp.act. op zoals dat bii invriezen en antdooien van c.v.e. bet
geval was.
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2.2 ssays

Hat enzym phenylalanine dehydroganasa (PhedH) katalyseart da volgende
reactie;

NH4(+) + H(+) + NADH + nylpyruvaat() => L—phe + NAD(+) + H20

Hat is mogeliik om zowal de amineringsreactie als de deaminaring ta

vervolgan. Beide assays vervolgen hat ontstaan of vardwiinen van NADH bij

340 nm. Hat standaard reactiemengsai voor bepaling van da aminerings—

activitait had de volgande samenstelling
200 ui 0.5 M TRIS/HCL pH 7.8
100 ul 3 mM NADH

lou ul 2M NH4C1
25 ul 0. 1 M KCN, wanneer andogana NADH consumptia plaats vand
5 ul monster

100 ul 100 mM +enylpyruvaat (fp.)
500 ul H20
De componenten NH4, NDH, fp, en natuurliik hat enzym zaif blekan alle

onontbeerlijk voor de reactie. Hat was daarom ook mogeliik om met ieder van

daze stof fan da reactie te startan. Toevoeging van aen extra hoavecihaid

anzym gaf ean evanredige toenama in activiteit (ziS fig. 5). De reactia ward

'in de regal gestart door toevoeing van fenylpyruvaat, ondat dan daarvoor de

endogene NADH consumtie bepaald kon worden. De specifieke activitait ward

als volcit barekend

—— 4E (endoqeen)
sp. act

4.9 * conc. eiwit : vol. monster* tijd

waarin sp. act. in umol per miiligram per rninuut

verandering in extinctia

4.9 de molaire extinctia cofficint gemeten
voor 1 mM NADH

conc. eiwit mg per m1.

vol. monster ml(!) toegevoegd monster,
tijd minuten.

BiJ hat daaminarings assay bestond hat standaard reactiemangsel uit de

volgende componantan
200 ul 0.5 TRIS/HC1 pH 7.8
500 ul 3 mM ND

10 ul monster
165 ul H20
25 Ui 0,1 Fl KCN (Indian endogene activitait)

100 ul 80 mM L—pha
Ook hiar gold dat zowal anzym als NAD als L—phe de reactie konden

starten. In de regal ward gestart met L—phe na bepaling van andogene NDH
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productie. Het is gebleken dat D—phe de reactie niet kon starten maar dat
parahyroxyfenylpyruVaat de precursor van tyrosine, dit wel deed (in biJna

geliike mate als het L—phe zel+).

Voor het bepalen van de Eiwitconcentratie is de assay oals die

beschreven is door Fl. Bradford (1976> in dit onderzoek op twee

gemodificeerde manieren toegepast.
De eerste methode werd gebruikt wanneer veal eiwit in hat monster ward

verwacht (by in 50—100X verdund c.v.e.). Het monstervolurne bedroeg 100 uL

waaraan 3 ml bradford reagens werd toegevoegd Complaxering van het eiwit
met de comassie kleurstof geeft aen kleurverandering van rood naar blauw die
bii 595 nm te meten is (single beam met reagens als blanco fig 6).

De tweede, gavoeligera, methode ward toagapast wanneer weinig aiwit
verwacht ward (by.. bii gezuiverde fracties). Hierbii ward aan 50 ul monster
slechts 0.5 ml reagens toegevoegd, zodat hat monstervolurne klein was maar

ook de verdunning door toevoegen van reagens 3 X zo klein was als bii
bovenstaande inethode (fig 7>.

Beide methoden ziin geiikt met aen oplossing van ong. 2 mg per ml bovine
serum aibumine ( B.S.. heeft aen E280 van 0.682 ).

In sommige gevailen was hat nodig om naast de NDH af— of toaname ook ean
inzicht te kriigen in absolute concentraties van reagerende stoffen.

anwezigheid van ND in de diverse reactie—mengsels maakte hat onmogeiiik orn
da concentratia van phenyl—alanina m.b.v. ean HPLC Bondapak kolom te
bepalen. Hat was wel goad mogeliik on de concentratia phenylpyruvaat te
bapalen. De hier gebruikte methode is aen inodificatie van die van Cavallini

& Stripe (1957>. Daze methode is gebaseerd op hat fait dat -fp in zowel de

enol— ais de ketovorm kan voorkomen;

<O>—CH2—CO—COOH <==> <o:>—CH=coH—cooH

keto+p anol—fp

Dc combinatie van banzeenring en dubbele band in de enoivorm geeft can
karakteristieke absorbtie bii 318 nm. Fenylpyruvaat is in stark basisch
milieu biina volledig in de enolvorm aanwezig (in 1 N bog). De concen—
tratie range die gemeten kan worden is tussen 0 en 100 uM (fig 8> Dc

methode is zeer gevoelig en specifiak. In dit onderzoek ziin de concen—

traties zo hoog dat steeds 10 Lii toegevoagd werd aan 1 ml iN bog (NaOH).
Er kleeft echter ean nadeel aan daze methode n.l. da absorbtia van NADH.

Deze is welliswaar maximaal is bij 340 nm maar ook aanzienliik bij 318 nm.

Wanneer NDH aanwezig is moat als volqt te wark worden gegaan. lleraarst
moeten de molaire extincties van fp en NADH bii de verschiilande onistan—
digheden bepaald worden. Vervolgens moat van iedar monster de axtinctia bij
zowel 318 als 340 nm worden bepaald. Op daze manier ontstaat een stelsal van
twea vergeliikingen met twee onbekenden die opgelost kan worden. Veak bliikt

hat aandeei van fp in de axtinctia bii 340 nm te verwaarbozen.
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23. Zuiveringsmethoden

Zuivereri met behuip van C8fl ammoniLunprecipitatie maakt gebruik van het
verschil tussen eiwitten, wat betre-ft de ionsterkte waarbij bet eiwit
neerslaat Het precieze merhanisme is niet helemaal bekend, maar neersiag
van eiwitten hangt niet alleen af van de concentratie ammoniumsulfaat maar
ook van de incubatietiid bij die concentratie De ammoniumprecipitatie is
daardoor een moeiliik reproduceerbare methode

In dit onderzoek is steeds Qewerkt met 0.1M IRIS—buffer (pH 78) verzadigd
met ammoniumsul+aat die langzaam aan bet monster werd toeevoegd tot can
gewenste verzadiging was bereikt. Vervolgens werd dna kwartier geroerd bij
5 graden C. Hat ontstane neersiag wend afgedraaid bii 18000 rpm gedurende
een half uur. Hat supernatant ward vender venzadigd en de pellet ward
opgelost in buffer zonder ammoniumsulfaat. Deze opgeloste fractie bevatte
nog wel veal ammoniun waardoon. stimulatie van hat enzym kon optreden en
binding aan een ionanwisselaar moeiliik werd Daarom ward voon bet opbrengen
op ean ionenwisselaar of bet bepalen van enzymactiviteit altijd eerst een

ontzouting met aen g—25 kolom uitgevoerd (dialyse bleek grote activiteits—
venliezen te geven)

Hat is mogeliik om op grond van meer of mindere binding aan sen ionen—
wisselaar schaiding van eiwitten te venkriigen. Elutie met sen vloeisto+ met
oplopende ionsterkte, zorgt dat da electrostatische binding aan de kolom
verbroken wordt De ionsterktc waarbii dit gebeurt is per eiwit

verschillend zodat ook bier scheiding van eiit optreedt. Er is onderzocht

elke opzuivering mogeliik is met een DEAE sephacel ionenwisselaar. Dc

gebruikte kolom had sen bedvolume van 70 ml en sen capaciteit overeenkomstig
aan 11 grain albumine Dc kolom ward gegenereerd en geequillibreerd in sen
koude kamer (5 graden C).

Dc mogeliikheid om aiwitten te scheiden op groote mb.v gelfiltratie is
onderzocht met sen 5—200 kolom Met can 5—200 kolom is het mogeliik om
eiwitten met sen moleruulgewirbt tussen S en 600 kd te scheiden. E:e

afgelegde weg van ean groot moleruul is kisiner dan die van sen kleiner
molccuul waandoor de eiwitten op grootte geselecteerd worden. Dc bier
gebruikte kolom had sen volume van 5 ml.

Affiniteits chromatografie is een verzamelnaam voor methoden van chromato—
gra-fie die meer specifiek scheiden dan op grootte of binding aan can
ionenwisselaar. Er wordt gezocht naar sen matrix die liganden bevat die
waarschiinliik can grote affiniteit hebban om aan hat siwit te binden. Dii
zulke liganden moet b.v. gedacht worden aan substraten of ef-fectoren. In dit
geval is gekeken naar de mogeliikheid om gebruik te maken van L—phe
liganden.

Door nog onbekande oorzaken wend op bovenstaende wiize niet voldoende
zuivening bereikt. De FFLC bee-ft de mogeliikhsid om in zeer konte tijd
gewenste fracties te verknijgen. Hat pnincipa van bat apparaat is dat het
onden lage druk monsters oven (verwisselbare) kolommen kan leiden Het is
daarnaast san apparaat wat erg nauwksunig afstelbaan is wat de neprodureer—
baarheid van diverse runs vergroot. Dc capaciteit van de biJbehorende
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kolommen is slechts 5—10 mg maar voor studies can het enzym is dit ruim
voldoende.

De superose FFLC kolom is men gelfiltratiekolom die moleculen schmidt van
5—5000 kth Deze kalom heeft men volume van 25 ml. De meest optimale elutie—
sneiheid is 0.3 ml per minuut, de maximaci toelaatbare druk is 1.5 nip. Oak
hier erden standaard fracties van 0.5 ml opgevangen.

De FPLC ionenwisselaar die gebruikt is is de mono 0 kolom. De loopsnel—
heid bedroeg 1 ml per minuut en het zoutgradient limp in concentratie op van
0 tot 300 mM NaC1. De capacitiet van de kolom ligt rond 10 mg. eiwit. De
mnaximcal tomlaatbare druk is 5 nip (voor verdere informatie omtrent het
gebruik van de FFLC verijs ik naar de handleiding van N. Arfnian.)

2.4 Bepaling van het malecuulgewicht.

In dit anderzoek is gebruik gemaakt van SDS/PA electroforese om het
molecuulgewicht van het enzym te bepalen en de verschillende zuivering—
stappen te vervolnen. Er is steeds qmerkt met 107. gelen zoals die
beschreven staan in de handleiding van biochemie. Os gel erd na electro—
forese gekleurd Tiet coinassie brilliant blue en gefixeerd en ontkleurd met
107. azinzuur. Het gebruikte ijkmengsel cs het lo molecular weight Bio—rad
(85—0031) mengsel. Dit mengsel bevatte de volgende eiwitten

Lyzosyme 14.4 kd
Soybean tripsin inhibitor 21.5 kd
Carbonic anhydrase 31 kd
Oval bumine 45 kd
BSA 66.2 kd

Os SDS/PAA gel is men denaturerende gel at inhoud dat het molecuulgevicht
van het actieve enzym niet met deze methods bepaald kan Orden. Een
gelfiltratie kolom zoals de superose kolom schmidt eiwit€en op grootte, het
moment (cantal ml. eluent) arop het eiit van de kalom komt stact in
verhoudirig met de logaritme van het molecuu1geicht. Het is daarom moqellik
om m.b.v, een gelfiltratiekolom het molecuulgeicht van het actieve enzym te
bepalen. Noodzaak is wel dat de betreffende kolom geiJkt kan worden met
bekende eiwitten. Voor de iiking is het voigende eiwitmengsel gebruikt
(iikliin fig 9)

Thyroglobuline 670 kd
Gamma globuline 158 kd
Ovalbumine (chicken) 44 kd
Myoglobuline (horse) 17 kd
Vitamins B—12 1.4 kd

Volgens de firma Farmacia maet de superosekolom ten aiim tiidsn, ongsacht
de buffer, en ongmacht het enzym reproduceerbare resultaten geven. DiJ dit
onderzoek is gebleken dat afhankelijk van voorafgaande kolom regeneratie,
buffer of ionsterkte het bedvolume varisert en ionische interacties tusseri
eiwit en kolom mogelijk zijn. De bepaling van het molecuulgewicht kan dan
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oak alleen near warden uitgevoerd wanneer Juist voor of -ia de meeting de
kolom geiJkt is. Vercier werden de bests resultaten bereikt met fosfeatbuffer
0. 01 M en 0 05 N NeC 1

2.5 Enzymkinetiek

Er is een model wet er vanuit aat dat Us kataiytische werking van sen
enzym mageliik is doordat het mnzym sen complex vorm€ met bet substreat.
TiJdens deze nauwe interactis zou het substract CS) omgezet warden jr-i

product (P) wet weer losleat van hst enzym. Dit is ais valgt weer te geven

E + S <———--> ES > P + S

Nanneer eangenomen wordt dat er veel meer substraat aanwezig is dan enzym,
de hoeveelheid enzymcomplex niet vere.ndert in de tiJd en Us reactiesneiheid
van S + E near ES toe veel grater is dan vice versa., geldt de volgende
Michaslis—Menten vergsliJking:

Vm * ES]
Va =

F::m ÷ ES]

Deze vergslijking is op dris vsrschillende manieren te schriiven als de
vergsiiiking van sen rechte liJn ( y ax + b ). Wanneer uit experimenten
voor verschillende substraat concentraties Us biJbehorende initiële reactie
sneiheden bekend ziJn is door middel van deze vergeliJkingen op Uris
verschiilende manieren de Km en Vmax te berekenen. Het verschil in Us
methoden zit voornameiiJk in de bepaling van deze constanten omdat bii
regressie berekeningen van Us lijnsn nist ails punten sen even groat effect
hebben op Us richtingscoe++icient(a) en constante(b) van Us berekends iiJn.
BiJ Us Linawsaver—Durk plot biJvaorbeeld, hebben de minst nauwkeurige
resu1taten ni. die bii lags subshraatconcentratie de grootste invoed op
Us berekening van Us regressieiiin. In dit onderzoek ziin steeds series van
ms€inqen bii verschiliende substreatcancentraties bspaald waarbij mm a-f
meer willekeurig de substreatconcentratie gsvarieerd is. Dit had tat gevolg
dat bij de verwerking van de resuitaten niet zander meer altiid sen van Us
methaden Us bests was. Vaar elks serie waarnemingn werden ails Uris
berekeningsn uitgevoerd. lleen die resultaten waarbii Us rssultaten
redeliJk gespreid lagen en waarbiJ de carreia€ieco-fficint grater was den
0.970 zijn vermeld.

De metingen zijn ails uitgsvasrd can partiesi qezuiverd snzym (mona 0)
omdat c.v.e. metingen niet voldoende neuwkeurig bieken door diverse starende
sf-fecten van het extract. De Km waerden ziJn voor ails substraten bepacid
bii pH 7.8 en 37 greden C. De Vmax waarden ziin niet vsrmeid andat Uezs
afhanksiiJk zijn van Us mats van zuivering van hst monster. Deze weerden
zsggen dacron oak meer aver Us voarefgeands zuivering dan over sen sigen—
schap van het enzym zel-f tenzii het enzym voiledig zuiver is.
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2.6 Cofactor regenerering.

Het phenylalanine dehydrogenase hee'ft voor ziin activiteit de cofactor

ND(H) nodig. Voor de amineringsreactie is NDH nodig voor de omzetting van

fenylpyruvaat naar phenylalanine. Nanneer deze reactie op grote schaal

uitqevoerd zou moeten orden is toevoeging van NADH veel te kostbaar. In
zon geval ordt vaak gezocht naar een (goedkoop) enzym—systeem dat in staat

is de cofactor te recjenereren. Een ander argunient on op zoek te qaan naar
een dergeliik systeem kan instabiliteit van de cofactor ziJn.

Voor het phenylalanine dehydrogenase van Brevibacterium is cofactor

regenerering toegepast net formiaat—dehydrogenase (Huinmel 19B6 fig. 10). De

o>idatie van het fommiaat naar C02 en H20 leverde het reducerende vermogen
orn NAD(+) om te zetten in NDH. In dit geval as een geliike hoeveelheid

units activiteit van beide enzymen samen gebracht. Een berekening gaf aan

dat bii de productie van een kilo phenylalanine in dit systeem elk ND

molecuul 11400 X de cyclus moest doorlopen.
Voor het partieel gezuiverde phenylalanine dehydrogenase van Nocardia

sp.239 is een dergeliik e<periment opgezet met het formiaatdehydrogenase en

alcohol dehydrogenase.. De proeven ziJn steeds uitgevoerd in een of drie

milliliter cuvetten.



HOOFDSTUK 3 RESULTTEN

3.1 Eigenschappen van het phenylalanine—dehydragenase, bepeald aan
celvrij e>tract

Nocardia sp. 239 bezit een phenylalanina dehydrogenase dat gerepresseerd
kan warden door glucose. Inductie treedt op bii groei op L—phe5 D—phe en
methanol met L—phe. In dit onderzoek is gekeken of inductie oak door andere
aminowren mogelijk was. Inductie werd niet gevonden biJ c.v.e. wat
afkomstig was van cellen die gegroeid waren op histidine, near dit resultaat
zou gevoig kunnen ziin van oogsten bii secundaire groci (td > 12 uur). Er is
alleen bii groei op de aminozuren L—pheen D—phe inductie evonden.
Opvallend is dat bij groei op D—phe zowel groeisnelheid als specifieke
activiteit (td S uur 450 nmol/mg.min), aanzienliik groter ziin dan op L—phe
(td 7 uur 260 nmol/mg.min). Toch bleek D—phenylalanine geen substraat te
zijn van het enzym. sterker nag D—phenylalanine blijkt een remmende invloed
te hebben. (fig 11)

Er is verder steeds gewerkt met c.v.e. van cellen die gegroeid ziin op L—
phenylalanine. llereerst is gekeken near eigenschappen die can het
ongezuiverd enzym konden warden bepacid.

Het pH optimum is bepeald voor de aminerings reactie bij cen temperatuur
van 40 graden C. De optimum pH bleek rand de wearde 10 te liggen. Er is
gebruik gemaakt van vers c.v.e. in steeds geliike hoeveelheid. Na afloop
van iedere bepaling werd de pH nagemeten. Er is gebruik gemaakt van zowel
een tris— als nen glycine buffer (0.5 M) Dc hoogste activiteit 38
umol/mg.min, lag 13 X hoger dan die bij de groeitemperatuur (fig 12).

Het temperatuur optimum van het L—phedH is bepeald voor de amincrings
reactie. Dc activiteit van aen vaste hoeveeleid c.v.e. werd bepacid aismede
de temperatuur in het cuvet (die is nameliik ong. 2 gread lager dan die in
het waterbed). Dc hoogste activiteit werd gemeten bii 50 graden C bij 64 C
werd het cnzym irreversibel geinactiveerd en bii temperaturen rand 30 was
nauwelijks activiteit meetbaár. Het optimum is in toted 3 X bepeald bii
verschillende extracten (fig 13).

Bij hogere temperaturen bleek dat zonder toevoeging van c.v.e. een
aanzienlijke afname van de 0D340 pleats vond (fig 14). Het is mogeliik dat
de endagene activiteit toeneent met toenemende temperatuur! of doordat KCN
ontsnapt weardoor er minder remming is van endogene activiteit. Verder is
het mogeliik dat -fp (we.t tenslotte oak absorbeert bij 340) instabiel is biJ
die temperatuur. Dit laatste is met de methode van fp concentratiebepalingen
echter noait waargenomen, wellicht is -fp in combinatie met KCN bij hogere
temperaturen niet stabiel. Deze waarnemingen waren mede aenleiding tot de
beslissing dat altiid bij de grocitemperatuLir zou warden gemeten.
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Dc activerings energic (Ea) van het en:ym is te bepalen uit het cerste

dccl van de tcmperatuur versus enzymactiviteit curve. Uit de enzymactiviteit
is met behuip van de substract concentraties de rate constante k te bepalen.

Voor dee konstante k gcldt de Prrhenius vergeliJking

— Ea/RT

Deze relatie is ook te schrijven als de vergeliiking van cen rechte liJn:

1nkln—Ea/R* l/T

Uit de richtings cofficint van de Arrhenius—plot is de activatie energic

van het phenylalanine—dehydrogenaSe bepacid op 44.2 KJoule per mol (fig 15).

On te bepalen can elke kant het evenicht van de reactie ligt is gekeken

near de evenwichtskonstante van de reactie;

L—phe + ND —--—> Fp + NDH + NH4

Drie reactie mengsels zoals die beschreven ziJn voor de deaminerings reactie

ziin in duplo acht uur lang geincubeerd met verschillende uitgangshoeveel—

heden L—phe ( 5110 en 15 mM tabel 2>. Uit ecn voorbereidend experiment as

ci gebieken dat na drie uur geen toename in NADH kon orden aargenomen
aaruit geconcludeerd erd dat het evenwicht zich had ingesteld. Dc

incubatietempere.tuur es 37 greden en de pH as 7.8. leder reactiemengsel

bevatte 0.7 gram c.v.e. en cen dubbele hoeveciheid KCN on endogene

ectiviteit uit te sluiten. Na afloop werd de 0D318 en 0D340 bepaaId hieruit

volgde de oncentraties voor +p en NDH. Uit de resultaten blijkt dat uit

een bepaalde hoeveelhid L—phe evenveci -Fp als NADH gevormd wordt (zoals op

grond van soichiometrie ook verwacht werd). Op grond van bovensteande

reactie ken de evenwichtsconstente van de reactie orden berekend voor de
deaminering bii 37 graden Calcius. Dc gemiddelde pK aarde is 9.69, het

evenwicht ligt heel sterk can de kent van L—phe. Dc volledige reactie die

door het hydrogenase wordt gekatalyseerd is eigenliik de volgeride:

H20 + L—phe ± NAD(+> <> Fp(—> + NH4(+> + NDH + H(+)

Net is daarom.correct om de meereagerende waterstof—ionen in de berekening

te betrekken. In het eerste experiment bijvoorbeeid ontstaan 4.7 * 1OE—6

waterstof—ionen. Allcrcerst moet bepeald worden hoeveel ionen ma de reactie

eanwezig zijn. Uit pH 8.15 + log (base/zuur) is berekend dat de pH 7.8

bliJ+t dus na a-f loop van de reactie ziJn 1.5849*IOE—B H(+)—ionen aenwezig.

Wanneer voor deze aanwezige ionen wordt gecorrigeerd is de pK 17.5. Dc
evenwichtsconstante K is dus heel klein en dat komt doordat de noemer (met

L—phe en ND> heel groot is.
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Eli de aminerings reactie bleek dat toevoeging van een hoeveelheid enzyni
een evenredige toename in enzym activiteit te zien gaf (fig 5>. Het enzym

liJkt geen extra componenten zoals ionen of waterstofacceptoren nodig te

hebben voor de katalytische functie.
Er is onderzocht of laagmoleculaire stoffen invloed kunnen hebben op de

enzymactiviteit. Celvrii extract is daartoe over een S ml sephadex 6—25

kolom geleid( 6—25 sephadex scheidt moleculen in de range van 1 tot S kd).

De activiteit na 6—25 behandeling was 70 tot 807. van de opgebrachte

activiteit. Onderzocht is of Ca Mg Mn, K. Na, of Co ionen (conc van 0 tot
3 mM) de oorspronkeliike activiteit konden herstellen. Het bleek dat dit

niet het geval was, cobald en mangaan hebben zeife een remming tot gevoig
(20—307. bij 1 mM)

Naast het effect van toegevoegde ionen is ook gekeken of wegvangen van twee
waardige ionen door EDTh op c.v.e. van invloed is . Dit bleek niet het gevel

te ziin. Wel is het zo dat de remmende werking van Mn en Co volledig door

toevoeging van EDT teniet kan worden gedaan.
Uit bovenstaande resultaten is geconcludeerd dat tweewaardige ionen niet of

nauweliiks invloed uitoefenen op de enzym activiteit en dat afgezien van

grote concentraties NH4 ionen (zoals bij een ammoniumptecipitatie) geen
ioneffecten te verwachten ziJn biJ onderzoek aan het L—phedH.

3.2 De partile zuivering van het phenylalanine
dehydrogenase

Er is gekeken naar de resultaten van diverse zuiveringsmethoden op celvrij
extract. Dii een ammoniumprecipitatie bleek dat de resultaten niet altiid

reproduceerbaar waren. Het grootste deel van het dehydrogenase sloeg near

bii concentraties tussen 30 en 50 7. verzadigde oplossing. In de macste

gevallen was de meest actieve fractie de 30—40 of de 4(3—50 fractie. De

bereikte zuivering lag tussen 4—7 X met een opbrengst rond 60 7.. Daze
zuiveringsstap was dus balangriik omdat ook meteen can concentratie van het
enzym werd bereikt die batere resultaten gaf bij ionenwissela.a.r en

gel-filtratie bahandelingen.

Dii de ionenwisselaar (DEE> is 5 ml c.v.e. met een sp. act. van 210 nmol

per mm. per mg. op.gebracht. Na een kolonvolume buffer werd over 4 kolom—
volumes een lineaire NaC1 gradint aangelegd en fracties opgevangen van 4 ml

(fractiecollector met aen uvicord>. De fracties werden onderzocht op L—phedh
activiteit. Door middel van geleidings metingen is de concentratie NaC1 van
iedere fractie gemeten. Hat eiwit bleek van de kolom los te laten bii 180—
220 mM NaC1—concentratie. De hoogste specifieke activiteit was 700
nmol/mg*min. (zie figuur 16). Met DEAE behandeling kon dus een opzuivering
van 3.5 x bereikt worden met een opbrengst van 707..

De fracties van de DEAE kolom die de hoogste sp. act. vertoonden zijn op
de 6—200 kolom gebracht (10.4 ml sp.act 280 eiwitconc 0.78 mg/mi). De

kolom had een lengte van 110 cm en aen diameter van 2.4 cm, en dus een
volume van 0.5 L. De loopsnelheid was 18.8.ml per uur en de fractiegrootte 4

ml. De opbrengst was 967. van de opgebrachte activitait maar de opzuivering
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was slechts 1.2 X ( zie figuur 17). Uit bovenstaande resultaten b].iikt dat

wanneer de beschreven zuiverings stappen na elkaar warden uitgevoerd,
hoogstens een totale zuivering van oneveer 15 maal kan warden bereikt.

BiJ affiniteits chramatografie wardt niet :elden een opzuivering van 40X

wordt gehaald. Maar bij pH 7.8 bleek het enzym absoiuut niet te binden aan
de phenylalanine—agarosekolom (fig 18). Daar-om is gepaogd am biJ
verschillende zuurgraad het enzym te binden. Dat is slechts èn maal gelukt
ni. biJ pH 6.0. Het enzym liet weer van de kalom los bij pH 8.0 (fig. 19).
De opzuivering was 24X met een opbrengst van 407... Herhaalde pogingen am dit
resultaat te reproduceren zijn echter mislukt. Oorzaak hiervan zou de
instabiliteit van het enzym bii pH 6 kunnen :ijn (een paar maand later
werden gegevens verkregen die deze veronderstelling steunen).

Zoals in hoafdtuk 2 al is vermeid biedt de FPLC een aantal voordelen
t.o.v. kolamchromatografie. De sneiheid waarmee gewerkt kan warden was het
graotste argument am de zuivering met de FPLC te praberen, immers op die
manier wardt inactivatie van het enzym daar warmte of prateasen tot een
minimum beperkt.

Het was mogelijk am c.v.e. op de mona 0 kolom te brengen tot 16 gram (600
ul c.v.eJ. Oh 20 gram bleek dat het enzym niet meer kan binden waarschiin—
liJk door verdringing van sterker bindende eiwitten. BiJ c.v.e. kon met een
mono 0 behandeling een opzuivering van gemiddeid 10 X warden bereikt. De
tatale activiteit die van de koiom afkamt (987.) is weer te vinden in 3—4
fracties van 0.5 ml.

Bij dit onderzoek is heel vaak gebruik gemaakt van de mona 0 kolam omdat
hiermee een snelle tienvaudige zuivering met cen hoge opbrengst behaald kan
warden. Os mona 0 fracties waren voldoeride zuiver om eigenschappen van het
enzym te kunnen onderzoeken. Het voorgezuiverde extract dat op deze manier
was verkregen had bij de activiteits—assays ook geen KCN rneer nodig omdat er
geen endogene NADH consumptie/productie meer aptrad.

Wanneer c.v.e. op de superose kolom gebracht werd kon sen zuivering van 7X

bereikt warden (loopsnelheid 0.3 ml per uur). Os opbrengst was 90/. van de
opgebrachte activiteit rnsestal verdeeld over twee tot drie fracties van 0.5
ml. In toted ken niet meer dan 100 ul c.v.e. (ang. 2 mg) opgebracht warden,
vandear dat voor snails partible zuiveningen van c.v.e. altiid de mono 0

gebruikt is. Wenneer fracties van de mono 0 kalam op de superose kalom
gebracht werden ward 96'!. van de opgebrachte activiteit weergevonden. Near

analoag can da combinatia van DEAE — en 6—200 kolom, was de apzuivering
gering n.l. 1.2 X..

Nadat voldaande onderzocht was hoe het enzym reageerde op de verschillende
bahandelingen, zijn diverse stappen op sen dag na elkaar uitgevaerd. Aller—
eerst is een ammoniumpracipitatie uitgevaerd, daarna ward antzauten m.b.v.
ean 6—25 kalammetie. Vervolgens werd de haogst actieve fractie op de mona 0
kalam qebracht, wearna zuivering met de suparase kolom pleats vand. Da
resultaten steen samengevat in tabel 3. De uiteindeliike specifieke

activiteit was 23 X hager den da uitgangs activiteit van c.v.e. Er valt op

dat de zuivaring niet za groat is. Terwiii toch nag mear twee bandies te

zien zijn op de comassie qakleurde SDS/P4 gel, bevat een zilvergekleurde
gel ong. 7 zichtbare bandies (fig 20 en 21). Het fait dat het enzym in hat
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c.v.e. al zichtbaar is geeft de indrui< dat de cel erg veal van hat anzym
aanmaakt bij groei op phenylalanine maar nooit mear dan 101)123 = 47. van hat
totala aiwit)

Nadat ar gezuivarde fracties waran varkragen ziin deza direct op aen
SDSIP gel gebracht om het molecuulgewicht van hat qedanaturaerde aiwit te
kunnen bapalen. In totaal is dit vier maal gebeurd an hat resultaat was in
alle gevallan aen grootta van 42 kd.(+ig 22).

Hat actiava dehydrogenasa ward bii de suparosa kolom—mathoda altiid tussen

albumine 45 en albumine 68 van de kolom geluaerd (intrapolatiawaarda is 41

kd). Dit gold voor zowal c.v.a.—, als ionanwisselaars+racties. Da activiteit
ward altijd voor 987. taruggavonden rond da topfractia.

3.3 Enzymkinetiek

Voor da affiniteit bapalingan voor de diverse substraten is gewerkt met

calvrij extract. Dc resultatan blaken niet altijd even reproducaarbaar

vandaar dat ook met partiael gezuivarde Q—fractias is gawerkt. Daze -fractias

warden verkragen door c.v.a. met behulp van de FFLC monoD kolom tot 10 X ta
zuivaran.

Da affiniteitan voor de varschillenda substraten van hat door L—phe
genducearde anzym koman goad overean met da waarden die ziin gevonden voor
hat enzym wat door D—pha ward genduceerd. De Km waarden voor ammonium, NAD,

fenylpyruvaat en L—phe waren resp. 148, 0.25 0.1)6 an 0.75 mM (tabal 4, fig

23) • Dc afwijkanda waarden ziin steeds gavonden bii calvrii e<tract.

3.4 Het door D—phenylalanine ga1nduceerde enzym.

Lanneer Nocardia sp. 239 grocit met L—phe als koolstof en energiebron
wordt hat L—phe dehydroqenase gendL1ceerd. Dc speci-fieke activiteit is 260

nmol per trig per minuut rnaer bij groci op D—phe is op dezel+d manier aen
speci-fieke activiteit van 450 gemeten. Behalve hat verschil in sp. art. is

ook opvallend dat de verdubbelingstiid van Nocardia sp9 op L—phe 7 uur is
terwiji die bii groei op D—phe (ook 8 mM) slechts 4.5 uur bedraagt. Naar

aanleiding van daze gegavens ontstond da vraag of in beide gevallen wal

hatzel+de anzym genduceard wordt. Voor da duideliikheid wordt vanaf nu het

L—phe geitnducaerda anzym L—phedH(L) en hat D—pha ga!nducearda anzym L—

phadH(D) ganoemd.
Om antwoord te kunnan vindan op de vraag, zijn de volganda puntan

onderzocht;
* a+finiteit* Hat blaak dat zowel hat L—phadH(L) als hat L—phedH(D)

ovaraenkomstige Km waardan voor L—pha habben maar totaal geen affiniteit
voor D—phe. Dit gold voor FPLC—Q kolom fractias, maar ook voor celvrii

extract. rns hat catabolisme van da D—pha gegroaide callen als sleutal enzym

hat L—phedH(D) hea-ft om gabruik te kunnen makan van hat D—phenylalanine moat
er ook aen ander enzym betrokken ziin die D—phe omzat in L—phe. Mocht zon
anzym aanwezig :ijn dan was hat niat (meer) actief in calvrii extract. Ean
andere mogcliikheid is dat hat can membraangebonden enzym betra-ft.
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* grootte * Op SDS/PA gel is geen verschil te zien in grootte van beide
enzymen. Een rnengsel van beiden geeft ook cnaar èén band te iien (fig 24).

* FPLC 0 * Bii een concentratie van 140 mM NaC1 laten beiden los van de
i oneni esel aar

* remming * D-phe rent beide enzymen zowel bij aminering— als
deaminerings reactie (zie fig 11).
* substraatwisseling * Kweekjes die loqaritmisch groeiden op L—phe gingen

bij overenten op D—phe in ean lag—fase die twee tot vij+ dagen kon duren.
Overenten van D—phe op L—phe gaf nauweliiks ean lagfase te zien ( ong 1-2
uur) de kweekies groeiden door met een verdubbelingstiid die hoort bii
groei op L—phe. (fig 25).

3.5 Cofactor regenerering.

De pogingen on de cofactor ND(H) door formiaat dehydrogenase te laten
regenereren zijn mislukt. De omstandigheden zoals die aangegeven worden door
de fabrikant en ook de omstandigheden zoals die vermeld ziJn in het artikel
van Hummel(1986) konden niet verhinderen dat het enzym binnen 5 mm.
volledig irreversibel genactiveerd was. De volgende proeven ziin dan ook
uitgevoerd met alcohol dehydrogenase(AdH). Dit enzyrn heeft een veal
qeringara inactivatie vergeleken met hat formiaat dehydrogenase.

In tabal 5 staat de samenstelling van hat reactiamedium vermeld, avenals
de resultaten. In hat eerste e<pariment zijn ongeveer evenveel eguivalenten
L—phedH als dH toegavoegd. Op grond van de vooraf gemeten potentiële
activiteit van hat L—phedH (overmaat NADH) werd een fenylpyruvaat afname
van 0.414 mM per utr verwacht. Da gevonden afname is echter veel lager n.l.
0.242 mM per uur (fig 26). Hat liJkt er op dat er maar 60 7. van hat enzym
actief is. Ean andere verkiaring is dat de cofactor regenerering de
beperkande stap vormtq want 80 7. van de berekende dH activitait komt
overeen mat de gevonden waarda. Dc omrekeningsfactor die wordt ebruikt voor
de berekening van de hoeveelheid omgezet NADH de molaire e<tinctie is hier
zeif bepaald op 5700. Een kleine afwiiking hierin of in de bepaling van de
enzym—activiteiten van hat dH of hat FhedH kunnen dan ook al gauw a.an—
leiding geven tot verachillen in berekende en gemeten absolute activiteit.

Hat tweede e<periment is in duplo uitgevoerd omdat bij de aerate keer na
15 minuten de fenylpyruvaat concantratie niet near afnam. Op grond van de
activiteit van hat L—phedH ward aen ma>imala afname van 0.31 mM per uur
verwacht. Da gevonden waarde bleak slachts de heift van daze waarda te ziin.
an 60 7. van de waarde die op grond van cofactorregenerering verwacht mocht
worden (fig 27). Toch bleak toevoeging van AdH wear can harnieuwde
activiteit teweeg ta brengen zodat ook hier de beparkende step de cofactor
regenerering lijkt te :ijn (fig 28).

In hat darde e<periment is uitgegaan van een overmact can dH. Dc initiële
afname snelheid bleak overeen te koman met da verwachte wearde. In tegen—
stalling tot da voorgaande experimenten is hier gaan sprake van een linecire
a+name maar ean afnemende snelheid van omzetting in de tijd (fig 29). Binnen
acht minuten is de fenylpyruveatconcentratie ci op aen constant laag nivecu.
BiJ toevoeging tot 10 mM fp na anderhaif uur na starten bleak de herniauwde
cf name 60 7. van de initile snaiheid te zijn. Na daze anderhaif LtW ken de
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hoeveelheid AdH die nog actief is ovee1 a-Fgenomen ziJn dat ook hier weer de

cofactor regenerering de beperkerde stap was, maar inactivatie van het L—

phedH k:on ook een rol spelen.
In het een na laatste experiment is ook weer duideliik te zien dat de

activiteit voor 95—100 7. bepaald wordt door de hoeveelheid dH (fig 30).

het grootste deel van het L—phedH is dan ook actief. Wanneer na verloop van

tijd de omzettings sneiheid is afgenomen is 2/5 van de initiele hoeveelheid

AdH toegevoegd. De a+name sneiheden blijken :ich te verhouden als de

hoeveelheid AdH die aanwe:ig is
In het Iaatste experiment is een soortgeliik beeld te zien als bij fig.

27. Een snelle afname in fenylpyruvaat die slechts 60 7. van de verwachtte

a+name bedroeg. (fig. 31)
Samenvattend kan opgemerkt worden dat het mogeliik is bij overmaat aan

dH het phenylalanine op maxima].e sneiheid te laten werken. Meestal bliikt

de hoeveelheid alcoholdehydrogenase beperkend te ziin. Wanneer de
instabiliteiten van beide enzymen beter onderzocht :iin moet het mogeliik

zijn om een goede productie van het L—phenylalanine te verkriigen. Dat

betekent cen omzetting van 0.1 g/rng*uur ( 7.5 umol/mg.rnin.).
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HOOFSTUK, 4 DISCUSSIE

Uit de resultaten van dit onderzoek is eb1eken dat in Nocardia sp 239

bii groei op L—phenylalanine en D—phenylalanine een phenylalanine
dehydrogenase wordt genduceerd, zoals eerder beschreven is door de Boer et
al. (1986). Verder bleek dat cieen van de andere arninozuren in steat was het
enzym te induceren. Deze wearneming kont overeen met de inductie van het
phenylelanine—dehydrOgenase van Brevibacterium welke eveneens door L, D en
L,D phenylalani.ne wordt genduceerd near ook door histidine (Hummel et ci.
1985). Het uit Sporosarcina gel'soieerde dehydrogenase was verkregen uit
cellen die in eanwezigheid van de induceerder L—phenylalanine gegroeid waren
(Asano 1986>

Het phenylalaninedehydrogenase van Nocardia sp. 239 bleek in stact on L—
phenylalanine m.b.v. de cofactor MAD oxidatief te deamineren tot fenyl—
pyruvaat. Ongekeerd wordt de reductieve aminering van -Fenyipyruvaat met NH4
en NADH gekataiyseerd. Behalve fenylpyruvact blee: parahydroxyfenylpyruVesat
de precursor van tyrosine, een substraat voor de reductieve aminatie te
zijn. D—phenylalanine bleek niet als substraat geschikt biJ omzetting van
L—phenylalanine bleek het zeifs de reactie te reminen. Voor het
Brevibacterium—enzym zijn dee1fde substraten gevonden, terwiji bii het
Rhodococcus—enzym (Luchtenberger 1987) daarnaast ook indolpyruvaat en 2—
keto—4(metylmercapto)boterzuur substract bleken te zijn. Imidazol pyruvact,
de precurser voor histidine, was bii Brevibacteri wel induceerder near
geen substr-aat voor het enzym, voor Nocardia is imida:olpyruvaat niet
cietest.

BiJ incubatie van L—phenylalanine en MAD in aanwezigheid van celvrij
extract bleek na verloop van tijd (B uur) evenveel NADH ais fenylpyruveat
evormd te iJn. Dit resultact toont aen dat de reactie MAD gekoppeld is.
Verder ondersteunt deze wearneming de verwachte stoichiometrie van de
reactie

L—phe + NAD(+> + H20 H(+> + NADH + fenylpyruveat + NH4(+)

Dep}( van deze reactie was 17.5 (37 graden C). Dit geeft can dat het
evenwicht sterk can de kant van het phenylalanine ligt.

Ret pH—optimum voor de aminerings reactie ligt rond de waarde 10. Deze
wearde ligt hoger den de waarden 9.0 en 9.3 voor resp. Brevibacterium
(Hunmel et ci 1986) en Rhodococcus. De deaminerings—pH optima voor iaatst
genoemde enzymen laqen zelfs hoger den pH 10.

Ret temperatuuroptimum voor het phenylalanine—dehydrogenase van Nocardia
sp.239 is 50 graden Celcius, overeenkonstig met de optimurntemperatuur van
het Brevibacterium—enzym. De ect.iverinqsenergie bedroeg 44,2 k.Joule per
rnoi twee meal zo hoog als de 21 k.Joule per mol die voor Brevibacterium is
gevonden.
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Het phenylalanine—dehydrogenase van Nocardia sp.239 bestaat uit een
rnonomeer met een grootte van 42000 Dalton. Deze grootte kont overeen met de
subunit orde van grootte van het dehydrogenase van Sporosarcina (38000 DJ.
Het actieve enzym van 2orosarcina bleek echter een octameer te zijn met een

grootte van 290000 Dalton. Over de grootte van de enzymen uit Brevibacterium
en R'hodococcus is nog niets bekend.

Dc :m waa.rden die gevonden zijn voor de verschillende substraten voor het

enzym komen het meest overeen met de waarden die gevonden ziin bij de sterk

verwante Rhodococcus (tabel 6).
Be cofactor regenererings experimenten met alkoholdehydroqenase en

phenylalanine—dehydrogenase verliepen door inactievatie van beide enzymen
niet altijd optimaal. Aangetoond is dat een productie van gil. met cen

conversie van 967. haalbaar is voor de omzetting van fenylpyruvaat naar
phenylalanine. an de hand van de enzymactiviteit van het partied
gezuiverde dehydrogenase is een mogeliike productie van 7.5 umol/mg.min te
voorspellen. door verdere onderzoekingen naar een cofactor regeneratie'-
systeem om phenylalanine te produceren moet vooral aandacht orden besteed
aan de oorzaken van inactivatie en eventuele stabillisatie van het
phenylalanine dehydrogenase en het cofactor regenererende systeem.

Waarschijnlijk wordt door D—phenylalanine in Nocardia sp.239 eenzelfde L—

phenylalanine dehydrogenase ge!nduceerd als door L—phenylalanine. Beide
enzymen zijn even groot vertonen eenzeHde gedrag op de ionenisselaar en
hebben overeenkomstige affiniteit voor de substraten ND, NH$ en L—
phenylalanine. Verder bleek D—phenylalanine voor beide enzymen geen
substraat te zijn.

Het katabolisme van D—phenylalanine verloopt waarschijnliik via een
racemase naar L—phenylalanine, vervolgens via het dehydrogenase naar
•fenylpyruvaat vaarna de route via homogentisaat richting citroenzuurcyclus
verloopt. Direct bewijs voor het bestaan van de racemase is niet gevonden.
Een incubatie gedurende tee uur met ND en D—phenylalanine gaf geen
productie van NADH te zien, Dit betekent dat het onaarschiJnliJk is dat cen
speciaal D—phenylalanine—dehydrogenase aanezig is, maar ook dat het
racemaseq indien aanvezigq niet actief was onder deze condities.

In Aspergillus niger wordt D—phenylalanine door D—aminozuur oxidase— en L—
phenylalanine door 2—oxoglutaraat arninotransferase omqezet (Kishore 1976).
Een analoog systeem met tt.iee verschillende enzymen voor de omzettingen van
L—phenylalaninc en D—phenylalanine naar +cnylpyruvaat liikt voor Nocardia

sp. 239 niet waarschiinliik. Logaritmisch op D—phenylalanine groelende
cellen vertoonden geen lag—face bij overenten op L—phenylalanine. Dc enzymen
voor groci op L—phenylalanine waren schijnbaar aanwezig. Dc stagnatie in
groci bij overenten van L—phenylalaninc naar D—phenylalaninc zou veroorzaakt
kunnen worden door afwezigheid van de gepostuleerde racemase. Een andere

aanwijzing dat D—phenylalaninc katabolisme via het L—phenylalanine—
dehydrogena.se verloopt kwa.rn uit het feit dat L—phenylalaninedehydrogenase(—)
mutanten niet in staat waren te groeien op zowel B— als L phenylalanine.
Alleen het aantonen van phenylalaninc—racemase lijkt nu nog uitsluitsel te

kunnen geven over het ecrste dccl van de katabolische route bii groci op D—
phenylalanine. Toch zal aanwezigheid van de racemase nog niet kunnen
verkiaren waarom Nocardia sp. 239 sneller groeit en een hogere specifieke
activiteit van het phenylalaninc—dehydrogenase heeft, bij groei op D—
phenylalanine ten opzichte van groei op L—phcnylalaninc.
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Fig. 4(a) Drie EM opnamefl van iridividuele Nocardia sp.239



Fig. 4(b) Vier fase—contrast opnamen van logaritmjsch groeiende
Nocardi a sp . 239 (t ndei-e4-' Zjc) trcj&tocjd.)
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Fig. 21 SDS/PAA—gel van het partieel gezuiverde énzym
/(zilverkleuring)
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Fig. 22 Molecuulgewicht van bet L—phenylalanine—del-iydrogex-iase
van Nocardia sp.239 m.b.v. SDS/P7A gelelectroforese.
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Fig. 23(c) Km waarden bepaald aan c.v.e(D) en c.v.e. (QD)
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Fig. 24 De overeenkomst in grootte van het dehydrogenase
genduceerd door L—phe en D—phe.
(a) mono QL fractie
(b) , (d) mengsel van mono QL en mono QD fracties
(c) marker eiwitten
Ce) mono QD fractie
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Fig. 25 Het verloop van de 0D430 wanneer logaritmisch groelende
ce].len worden overge"nt van D—phenylalanine naar
L—phenylalaflifle.
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