
Natuurlijke aromastoffen zijn
een belangrijke component
van veel levensmiddelen. Zo

is benzaldehyde verantwoordelijk
voor het karakteristieke amandelaro-
ma in Amaretto en kunnen methylke-
tonen worden gebruikt om de geur
van roquefortkaas aan sladressings te
geven. Consumenten geven tegen-
woordig de voorkeur aan natuurlijke
boven kunstmatige toevoegingen
waardoor deze de laatste jaren een
aanzienlijk grotere marktwaarde heb-
ben gekregen. Zo kost natuurlijk
vanille enkele duizenden euro’s per
kilo, terwijl kunstmatige vanille
enkele tientallen euro’s kost. 

Volgens wetgeving in de Verenigde
Staten is een product natuurlijk als
het geproduceerd is uit een natuurlij-
ke uitgangsstof, gebruikmakend van
micro-organismen, enzymen of mild
chemische behandelingen. Het
proefschrift van Wolken beschrijft de
natuurlijke productie van de aroma-
component methylheptenone en van
andere aldehyden en ketonen. 

Shelf-life
In het bijzonder richt zijn promotie-
onderzoek zich op het gebruik van
sporen voor de productie van methyl-
heptenone. Sporen zijn een opmerke-
lijke en resistente levensfase van
micro-organismen als schimmels,
bacteriën en protozoa en van een
aantal plantensoorten. Microbiële
sporen kunnen behoorlijk verschillen
in formaat (0,25 tot 340 µm), vorm
(rond tot langwerpig) en pigmenta-
tie. Het gebruik van sporen in plaats
van vegetatieve cellen (mycelium)
heeft diverse voordelen. Zo zijn spo-
ren resistenter tegen giftige stoffen,
temperatuur en straling. Bovendien
kunnen ze relatief gemakkelijk en
langdurig opgeslagen worden. Zo
heeft het op schimmelsporen geba-

seerde product Green Muscle
(gebruikt voor de biologische bestrij-
ding van sprinkhanen) een shelf-life
van meer dan drie jaar bij koelkast-
temperatuur. Behalve bij de biologi-
sche bestrijding van insecten,
onkruid en schadelijke schimmels
kunnen sporen ook gebruikt worden
voor biotransformaties. Andere toe-
passingsmogelijkheden zijn de pro-
ductie van probiotica, de detectie en
bestrijding van tumoren, biologische
detectie en zelfs biologische oorlogs-
voering.

Nieuw enzym
Wolken, tegenwoordig werkzaam als
postdoctoraal onderzoeker aan de
Rijksuniversiteit Groningen, bestu-
deerde in eerste instantie de bio-
transformatie van geraniol door spo-
ren van de schimmel Penicillium digi-
tatum ATCC 201167. Tot voor kort was
de omzetting door deze stam nog
niet in detail bestudeerd en ging men
uit van de geraniolomzettingsroute
zoals beschreven voor de bacterie

Pseudonomas incognitas. De promoven-
dus constateerde dat geraniol, nerol,
citrol en geraniumzuur door sporen
van P. digitatum worden omgezet in
methylheptenone volgens een niet
eerder beschreven omzettingsroute.
In aanwezigheid van NAD+ zetten
extracten van deze sporen geraniol en
haar cis-isomeer nerol om in citral.
Wolken ontdekte een nieuw enzym:
citral lyase. Dit enzym katalyseert de
cofactoronafhankelijke omzetting
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van het eerder gevormde citral in
methylheptenone en aceetaldehyde.
Ook andere α,β-onverzadigde alde-
hyden zoals farnesal, methyl-croto-
naldehyde, decenal en kaneelaldehy-
de worden omgezet door citral lyase. 

Wolken bestudeerde verder de rela-
tief hoge tolerantie van sporen tegen
toxische effecten tijdens de productie
van aromastoffen, een onderwerp dat
nog niet eerder was beschreven in de
wetenschappelijke literatuur. De pro-
movendus toonde aan dat sporen van
P. digitatum gemiddeld 2,5 maal resis-
tenter zijn tegen de substraten, inter-
mediairen en producten van de gera-
niolomzetting dan het mycelium van
deze schimmel. De hogere resistentie
bleek voordelig te zijn bij de omzetting
door P. digitatum-sporen. Citral bleek
de meest toxische verbinding. Daarna
volgden nerol/geraniol, geraniumzuur,
methylheptenone en aceetaldehyden. 

Aminozuren
Het promotieonderzoek richtte zich
verder op de aminozuur gekatalyseer-
de retroaldol condensatie van citral.
Ook diverse andere α,β-onverzadigde
aldehyden werden getest, zes hiervan
– crotonaldehyde, hexenal, methyl-
crotonaldehyde, farnesal en kaneelal-
dehyde – bleken hier ook aan onder-
hevig. In alle gevallen werd het pro-
duct, zoals verwacht volgens de voor-
gestelde citralomzettingsroute,
gevormd samen met aceetaldehyde.
De commercieel verkrijgbare inter-
mediair van de crotonaldehyde
omzetting (aldol) werd eveneens

omgezet. Wolken bepaalde tenslotte
hoe hij de omzetting van kaneelalde-
hyde in benzaldehyde, de op een na
meest als aromastof toegepaste ver-
binding, kon optimaliseren via tem-
peratuur, pH en buffer- en kaneel-
aldehydeconcentratie. ■
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