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Samenvatting  
Draadvormige schimmels zijn opmerkelijke organismen, die hun eigen rijk verdienen in de biologie. 
Het merendeel van deze schimmels voedt zich door het afbreken van (niet levend) organisch 
materiaal, doorgaans bestaande uit complexe biopolymeren, middels hun natuurlijke eigenschap om 
enzymen uit te scheiden die deze biopolymeren afbreken tot suikers en andere bouwstoffen. 
Schimmels hebben ook het opmerkelijke vermogen om in een zure omgeving te groeien en 
organische zuren te produceren, die lijken op de chemische bouwstenen die in de chemische industrie 
worden gebruikt voor het maken van huishoudelijke materialen, zoals kunststoffen. Dit maakt 
schimmels interessante organismen voor gebruik in de industriële biotechnologie, waar hun 
superieure productiecapaciteit van organische zuren volledig kan worden benut om kosteneffectieve 
productieprocessen te genereren. De schimmelsoort Aspergillus niger wordt met name gebruikt bij de 
biotechnologische productie van enzymen en organische zuren. Dit organisme wordt wereldwijd 
gebruikt voor zulke industriële biotechnologische processen, vanwege zijn robuustheid en vermogen 
om te groeien op een breed scala aan verschillende grondstoffen. Dit maakt A. niger tot een geschikt 
productieorganisme voor biotechnologische doeleinden. 

Een van de producten waarvoor A. niger bijzonder goed geschikt voor is om te produceren is 
itaconzuur (IA), een dicarbonzuur met veel mogelijke toepassingen. Momenteel wordt IA gebruikt voor 
de productie van superabsorberende polymeren, onverzadigde polyesterharsen, wasmiddelen en 
coatings. Als echter de kostprijs kan worden verlaagd van de huidige € 1,4 - € 2 / kg tot ongeveer € 1 / 
kg, dan kan IA dienen als duurzame grondstof voor de productie van plexiglas. Gezien de grote getale 
waarin plexiglas geproduceerd word, zou deze ontwikkeling de IA-markt aanzienlijk vergroten. De 
toepassingsmogelijkheden en de marktomvang van IA wordt momenteel belemmerd door de beperkte 
productiecapaciteit van het op dit moment gebruikte industriële productieorganisme A. terreus, die 
gevoelig is voor verbindingen die aanwezig zijn in goedkope en ongeraffineerde grondstoffen. Daarom 
is in dit proefschrift een strategie uitgewerkt om de IA opbrengst, titer en productiviteit te verhogen.  

Het gebruik van A. niger als productieorganisme voor IA is al eerder voorgesteld door Li et al., [39], 
Blumhoff et al., [54] en van der Straat et al., [43]. De introductie van de genen cadA, mttA en mfsA (die 
samen het A. terreus IA biosynthesecluster vormen) in A. niger heeft geresulteerd in kleine 
hoeveelheden IA [39,52,53]. Bovendien werd een significante nevenproductie van citroenzuur (CA) 
waargenomen door A. niger stammen die het volledige IA biosynthesecluster bevatte, zoals wordt 
beschreven in hoofdstuk 2. Transcriptoom analyse van IA producerende A. niger stammen leidde tot 
de identificatie van een gen dat codeert voor een onconventioneel citraatsynthase, citB, dat bij 
overexpressie de IA productie aanzienlijk verbeterde. Bovendien verdween de nevenproductie van CA 
als gevolg van citB overexpressie (hoofdstuk 2). Het citB-gen blijkt onderdeel te zijn van een 
genencluster dat codeert voor een biosyntheseroute van een bepaald secundair metaboliet, dat verder 
onderzocht is door Palys et al., [58] en betrokken blijkt te zijn bij de biosynthese van alkylcitroenzuur. 
Door het IA-biosynthesecluster in A. niger te introduceren, hebben we een effect op de expressie van 
citB waargenomen en hebben we waargenomen dat citB overexpressie leidt tot een verbetering van 
de IA-productie.  

Hoofdstuk 3 beschrijft de verdere verbetering van de IA productieroute door overexpressie van twee 
genen die coderen voor ATP-citraatlyase (ACL), een enzym dat verantwoordelijk is voor de afbraak 
van citraat in oxaloacetaat en acetyl-CoA, ten koste van het energie dragende molecuul ATP. 
Overexpressie van heeft geleid tot een verdere verbetering van de opbrengst, titer en productiviteit 
van IA, wat gedeeltelijk wordt veroorzaakt door een zogenaamde futiele cyclus van citraatsynthese en 
-afbraak door CitB en ACL, die netto ATP verbruikt. Verder beschrijven we in hoofdstuk 3 de 
verbetering van de kweekomstandigheden voor IA productie door het gebruik van een stikstofbron die 
de extracellulaire pH verhoogd, hetgeen resulteerde in een verlengde productiefase en hogere IA 
titers.  



IA productie in A. niger leidde tot meer en zelfs onverwachte aanpassing van het metabole circuit, 
zoals beschreven in hoofdstuk 4. Bij het bereiken van hoge IA titers, zoals beschreven in hoofdstuk 2 
en 3, hebben we een verminderde vorming van biomassa waargenomen en ook afnemende IA titers. 
Bovendien beschrijven we in hoofdstuk 2 de waarneming van verminderde vorming van biomassa bij 
extern toegevoegd IA aan het kweekmedium. Om de mogelijke biologische omzettingsroutes van IA 
die hiermee samenhangen in A. niger te identificeren hebben we transcriptoomanalyses uitgevoerd 
die hebben geleid tot de identificatie van twee genen, ictA en ichA, die samen een intracellulaire 
biologische omzettingsroute vormen. Deze genen zijn inactief onder omstandigheden waarin geen IA 
wordt geproduceerd en zijn zeer actief onder omstandigheden waarbij hoge IA titers worden bereikt. 
Het inactiveren van de ictA of ichA genen resulteerde in het stoppen van IA afbraak. Verder werd ook 
een tweede mogelijke IA-bioconversieroute geïdentificeerd, gemedieerd door het enzym TmtA. Het 
expressiepatroon van tmtA lijkt sterk op de expressiepatronen van ictA en ichA. Na inactiveren van het 
tmtA gen hebben we echter sterk verlaagde IA titers waargenomen.  

In hoofdstuk 5 beschrijven we de identificatie van het eindproduct van de IA-bioconversieroute, 
citramalaat (CM). Verder hebben we in hoofdstuk 5 het transcriptoom onderzocht van IA 
producerende A. niger stammen op de expressie van genen die coderen voor enzymen en 
transporteiwitten die gerelateerd zijn aan de productie van 9 industrieel relevante organische zuren. 
Verrassend genoeg heeft deze analyse geleid tot de identificatie van een tot dan toe onbekend 
biosynthese-cluster bestaande uit een citramalaatsynthase en een MFS-transporteiwit, overexpressie 
van beiden resulteerde in CM-productie.  

In Hoofdstuk 6 worden de resultaten zoals gepresenteerd in dit proefschrift besproken in lijn met de 
resultaten uit de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de productie van organische zuren 
met draadvormige schimmels. Een aspect wat vaak over het hoofd wordt gezien bij de productie van 
organische zuren is het transport van deze. In de hoofdstukken 2, 5 en 6 beschrijven we resultaten die 
het belang van het transport van organische zuren benadrukken en ook het belang van het tot 
expressie brengen van de juiste transporteiwitten om hoge titers te bereiken. Verder wordt ook het 
aspect van het ontstaan van zwakzuur stress, veroorzaakt door IA besproken in hoofdstuk 6, waar 
voorlopige resultaten met S. cerevisiae worden beschreven die intracellulaire verzuring vertonen na 
externe toevoeging van IA. Het aanpassen van metabole routes en ATP-verspilling als strategie om de 
metabolietproductie te verbeteren wordt verder besproken in hoofdstuk 6, waarbij ook de resultaten uit 
de gerelateerde wetenschappelijke literatuur verder worden bediscussieerd.  
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