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SUMMARY

I N recent decades, there has been an increasing awareness that the societal dependence
on fossil fuels has drastic ecological consequences. In this context, the use of "biofuels",

combustible compounds that are derived from organic matter, has been proposed to mit-
igate man-made carbon emissions. First generation biofuels are derived from food crops.
Their use thus requires arable land and competes with food supply. Therefore, alternatives
are currently being explored.

Cyanobacteria are prokaryotic organisms that are able to convert light, water and car-
bon dioxide into biomass, in a process referred to as oxygenic photosynthesis. Cyanobacte-
ria perform photosynthesis more efficiently than plants, since the latter devote biomass to
roots, stems and mitochondria, among other things.
This thesis explores the use of genetically engineered Synechocystis sp. PCC6803 (Syne-
chocystis) as cell factories for the production of organic molecules – the polyols glycerol and
2,3-butanediol, as well as butanone and s-butanol. The general approach for this is to in-
troduce one or more enzymes into the cells. Thus, molecules from the central metabolism
can be converted to products of interest.

In Chapter 1, attributes of oxygenic photosynthesis and the biology of cyanobacteria
are briefly introduced. Furthermore, 2,3-butanediol and glycerol, the two most important
molecules this thesis revolves around, are presented. Finally, aspects of chemical reactions
and molecular symmetry (i.e. chirality) are briefly touched upon.

In Chapter 2, recent progress in the genetic engineering of cyanobacteria for the syn-
thesis of fuels and chemical feedstocks is reviewed. Enzymatic pathways and final titres are
presented. Additionally, challenges that this relatively recent research field faces, are laid
out and speculations for future developments are made.

Chapter 3 addresses the conversion of light, carbon dioxide and water into 2,3-butane-
diol. There, an enzymatic pathway for the synthesis of meso-2,3-butanediol, derived from
chemotrophic bacteria, is introduced into Synechocystis. In the last step of this pathway,
acetoin is reduced to butanediol, in an NADH-dependent reaction. It is demonstrated that
an increase in the availability of NADH increases the titre of butanediol.
The yield of butanediol is further increased, when an enzyme is selected that prefers NADPH
over NADH as the cosubstrate.

In Chapter 4, extracellular [butanediol]/[acetoin] ratios, measured in Chapter 3, are
used to calculate intracellular [NAD(P)H]/[NAD(P)] ratios. It is found that the NADPH pool
is more reduced than the NADH pool.

In Chapter 5, the enzyme phosphoglycerol phosphatase from Saccharomyces cerevisiae
is introduced into Synechocystis and so a mutant strain is generated that produces glycerol
from light, water and carbon dioxide.
The glycerol titres can further be increased through the addition of sodium chloride at low,
but stressful concentrations. Interestingly, it was found that the wild-type strain of Syne-
chocystis produces small amounts of glycerol under the same mild stress conditions.
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This latter finding inspired the research in Chapter 6, where it is demonstrated that the
glycerol produced by Synechocystis stems from the degradation of an endogenous osmo-
protectant, glucosylglycerol.
An enzyme could be identified that is involved in the re-assimilation of glucosylglycerol.
This enzyme, Slr1670, previously had no previously assigned function.
Proteins with a homologous sequence are widely distributed in the cyanobacteria, purple
bacteria and even in archaea. With genome-scale modeling, an increase in growth rate is
predicted, when exogenously supplied glucosylglycerol is used as a carbon source during
photoheterotrophic growth.

In Chapter 7, a co-culturing approach for the synthesis of optically active alcohols is
presented. The compartmentalisation of oxidation and reduction reactions into Synechocys-
tis and Escherichia coli or Bacillus subtilis, respectively, allows the construction of an enzy-
matic pathway that would be difficult to realise in a single species.
(S,S)-2,3-butanediol is utilised as a model system. Careful selection of the cosubstrate and
enantiospecificity of two acetoin reductases allows the construction of a driving force to-
wards this compound. This means that (S,S)-2,3-butanediol can be synthesised from any
compound (or mixture of compounds) within this pathway. An extension of the pathway is
demonstrated to be functional such that optically active 2,3-butanediol can be synthesised
from light, carbon dioxide and water. A inter-organismal electron-carrier system is envi-
sioned, which allows the transfer of redox equivalents from Synechocystis to a chemotrophic
organism. This would allow the realisation of light-driven reduction reactions that would
be difficult to realise in cyanobacteria. This approach would further allow the autotrophic
growth of an organism like Escherichia coli.

Chapter 8 addresses radical-mediated dehydration reactions to convert the polyols 2,3-
butanediol and glycerol into the corresponding carbonyl compounds, butanone and reuter-
in. These are subsequently converted into the corresponding alcohols, s-butanol and 1,3-
propanediol. The conversion of meso-butanediol to butanone could be demonstrated in
Synechocystis, albeit at low yields and under special conditions.
Dehydratase reactions are oxygen-sensitive and therefore difficult to realise in cyanboacte-
ria, which are oxygen-producing organisms in the light. Therefore, the use of the chemo-
trophic organisms Escherichia coli and Lactobacillus reuteri is explored to perform these
reactions, instead of in Synechocystis. The conversion of meso-butanediol to butanone by
recombinant Escherichia coli is demonstrated.
Furthermore, the conversion of CO2, light and water to 1,3-propanediol is demonstrated in
a consortium of Synechocystis and Lactobacillus reuteri.

In Chapter 9, the findings of this thesis are put into ecological, societal and economic
context. Strategies for the optimisation of product yield are discussed. Additionally, current
challenges of this research field are examined and solutions are proposed.



SAMENVATTING

I N recente decennia is er een toenemende bewustwording van het feit dat de maatschap-
pelijke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen drastische ecologische gevolgen heeft.

In deze context is het gebruik van ‘biobrandstoffen’, brandbare stoffen afkomstig van bio-
logisch materiaal, voorgesteld ter compensatie voor de koolstofemissies waarvoor de mens
verantwoordelijk is. De eerste generatie biobrandstoffen zijn afkomstig van landbouwge-
wassen waarvoor vruchtbare landbouwgrond nodig is en wat tevens concurreert met de
voedselvoorziening. Om die reden worden alternatieven onderzocht. Cyanobacteriën zijn
prokaryote organismen die in staat zijn licht, water en koolstofdioxide om te zetten in bi-
omassa, een proces waaraan gerefereerd wordt als oxygene fotosynthese. Aangezien cy-
anobacteriën geen wortels hebben, is hun fotosynthetische efficiëntie hoger dan dat van
planten. Deze is hoger omdat planten wortels, een stam en andere onderdelen moeten ma-
ken die niet direct bijdragen aan fotosynthese. Dit proefschrift verkent de mogelijkheden
voor genetisch bewerkte Synechocystis sp. PCC6803 (Synechocystis) om ze in te zetten als zo-
genaamde ‘cellulaire fabrieken’ voor de productie van organische moleculen – de polyolen
glycerol en 2,3-butaandiol – alsook butanon en s-butanol. De algemene aanpak hiervoor is
om één of meerdere enzymen te introduceren in de cellen. Hiermee kunnen moleculen uit
het centrale metabolisme van de cellen worden omgezet in de gewenste producten.

In Hoofdstuk 1 worden de eigenschappen van de oxygene fotosynthese en de biologie
van cyanobacteriën kort geïntroduceerd. Voorts worden 2,3-butaandiol en glycerol, de twee
belangrijkste moleculen waar dit proefschrift om draait, gepresenteerd. Als laatste worden
aspecten van chemische reacties en moleculaire symmetrie (chiraliteit) kort genoemd.

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de recente vooruitgang in de geneti-
sche bewerking van Synechocystis voor de synthese van brandstoffen en grondstoffen voor
de chemische industrie. Enzymatische routes en maximale concentraties worden gepre-
senteerd. Daarnaast worden de uitdagingen waar dit relatief nieuwe onderzoeksgebied
voor staat blootgelegd en wordt er gespeculeerd over toekomstige ontwikkelingen.

Hoofdstuk 3 bespreekt de omzetting van licht, koolstofdioxide en water in 2,3-butaan-
diol. In dit Hoofdstuk wordt een enzymatische route, afgeleid van chemotrofe bacteriën,
geïntroduceerd in Synechocystis. In de laatste stap van deze route wordt acetoïne geredu-
ceerd tot butaandiol in een NADH-afhankelijke reactie. De relatie tussen de beschikbaar-
heid van NADH en de maximale concentraties van butaandiol wordt gedemonstreerd. De
opbrengst van butaandiol wordt verder verhoogd wanneer een enzym geselecteerd wordt
dat NADPH prefereert boven NADH as co-substraat.

In Hoofdstuk 4, worden extracellulaire [butanediol]/[acetoin] verhoudingen, bepaald in
Hoofdstuk 3, gebruikt om intracellulaire [NAD(P)H]/[NAD(P)] verhoudingen te berekenen.
In Synechocystis zijn de NADPH/NADP ratio’s groter is dan de NADH/NAD ratio’s.

In Hoofdstuk 5 wordt het enzym fosfoglycerolfosfatase van Saccharomyces cerevisiae
geïntroduceerd in Synechocystis waarmee een mutant gegenereerd wordt dat glycerol pro-
duceert uit licht, water en koolstofdioxide. De maximale concentraties van glycerol kun-
nen verder worden verhoogd door toevoeging van natriumchloride in lage, doch stress-
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inducerende concentratie. Een interessante observatie is dat het wild type van Synecho-
cystis onder deze condities ook kleine hoeveelheden glycerol produceert. Deze ontdekking
inspireerde het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 6, waarin gedemonstreerd wordt dat
glycerolproductie in Synechocystis afhankelijk is van de afbraak van een Synechocystis-eigen
molecuul dat beschermt tegen osmotische stress, namelijk glucosylglycerol. Een enzym dat
betrokken is bij de her-assimilatie van glucosylglycerol kon worden geïdentificeerd. Dit en-
zym, Slr1670, had geen eerder bekende functie. Eiwitten met homologe sequentie zijn wijd-
verspreid onder cyanobacteriën, purperbacteriën en zelfs onder de Archea. Een toename in
groeisnelheid werd voorspeld met behulp van een genoom-schaal stoichiometrisch model
wanneer glucosylglycerol kunstmatig wordt toegevoegd als koolstofbron tijdens fotohete-
rotrofe groei.

In Hoofdstuk 7 wordt een methode voor co-cultivatie voor de synthese van optisch
actieve alcoholen gepresenteerd. Het onderverdelen van de oxidatie- en reductiereacties
in compartimenten, respectievelijk in Synechocystis en Escherichia coli of Bacillus subtilis,
maakt het mogelijk een enzymatische route te construeren die moeilijk te realiseren is in
een enkel organisme. (S,S)-2,3-butaandiol is gebruikt als modelsysteem waarin zorgvuldige
selectie van co-substraat en enantiospecificiteit van twee acetoïnereductases een drijvende
kracht richting het gewenste product creëert. Dit betekent dat (S,S)-2,3-butaandiol gesyn-
thetiseerd kan worden uit elke stof (of mengsel van stoffen) dat deel uitmaakt van deze en-
zymatisch route. Een functionele extensie van de route dat optisch actief 2,3-butaandiol
synthetiseert uit licht, koolstofdioxide en water is aangetoond. Een inter-soortelijke elek-
tronentransportketen, waarin redoxequivalenten van Synechocystis naar een chemotroof
organisme getransporteerd worden behoort hiermee tot de mogelijkheden. Dit maakt licht-
gedreven reductiereacties mogelijk die moeilijk zijn te realiseren in cyanobacteriën. Daar-
naast maakt deze aanpak ook autotrofe groei van een organisme zoals Escherichia coli mo-
gelijk.

In Hoofdstuk 8 wordt de radicaal-gemedieerde dehydratatie van polyolen 2,3-butaan-
diol en glycerol naar de corresponderende carbonylen, butanon en reuterine, besproken.
Deze worden verder omgezet in de alcoholen s-butanol en 1,3-propaandiol. De omzetting
van meso¬-butaandiol naar butanon kon worden aangetoond in Synechocystis, hoewel met
lage opbrengst en onder speciale omstandigheden. Dehydratiereacties zijn zuurstofgevoe-
lig en daarom moeilijk te realiseren in cyanobacteriën, welke zuurstof produceren wanneer
blootgesteld aan licht. De mogelijkheid deze reacties te laten uitvoeren door chemotrofe or-
ganismen Escherichia coli en Lactobacillus reuteri in plaats van Synechocystis is onderzocht.
De omzetting van meso-butaandiol naar butanon door een gemodificeerde Escherichia coli
is aangetoond. Verder is de omzetting van koolstofdioxide, licht en water in 1,3-propaandiol
aangetoond in een consortium van Synechocystis en Lactobacillus reuteri.

In Hoofdstuk 9 worden de verkregen inzichten van dit proefschrift in ecologische, maat-
schappelijke en economische context geplaatst. Strategieën voor de optimalisatie van pro-
ductopbrengst worden besproken. Daarnaast worden de huidige uitdagingen van het on-
derzoeksveld uitgelicht en oplossingen voorgesteld.


