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Ontwikkeling van Innovatieve Kleine Eiwitten voor Therapeutische Toepassingen 

 Rationele ontwerpen van peptide 
medicijnen met behulp van moleculaire 
dynamica. Dit proefschrift richt zich op de 
ontwikkeling van kleine moleculen voor me-
dicinale en therapeutische toepassingen. Met 
name richt het onderzoek zich op dergelijke kle-
ine eiwit moleculen voor de bestrijding van een 
tweetal ziekte veroorzakers: 1. Schimmelinfecties 
(hoofdstukken 2-4), en 2. Eiwitklontering 
die de oorzaak is van de ziekte van Alzheimer 
(hoofdstukken 5-7). 

In het moderne onderzoek naar nieuwe 
medicijnen wordt gebruik gemaakt van tech-
nieken van de moleculaire dynamica. Met deze 
technieken is het mogelijk om exact te berek-
enen wat er gebeurt tussen een nieuw ontwikkeld 
medicijn en het doeleiwit waar het medicijn op 
aangrijpt. Op grond van de uitkomsten van deze 
berekeningen kan het ontwerp van het nieuwe 
medicijn worden aangepast zodat een optimale 
werking wordt bereikt. Moleculaire dynamica is 
een van de berekeningsmethoden die zijn toege-
past in dit proefschrift. In het moderne onderzoek 
van de medicinale chemie is dit waarschijnlijk de 
meest gebruikte methode voor het ontwerpen en 
berkenen van nieuwe medicijnen.

 Nieuwe Peptide Medicijnen voor 
Schimmelinfecties. Schimmelinfecties bij de 
mens komen veelvuldig voor en kunnen een bed-
reiging vormen voor huid, darmen, inwendige 
organen, hart en hersenen. Schimmels vormen 
moeilijk te bestrijden infecties en kunnen lev-
ensbedreigend zijn met name in omstandigheden 
waarbij de weerstand van het individu is aange-
tast zoals bij HIV besmetting, bij chemotherapie 
van kankerpatienten, na orgaantransplantaties, 
bij diabetes, brandwonden, ondervoeding of ge-
brekkige hygiëne in het algemeen. In dergelijke 
omstandigheden is het immuunsysteem ernstig 
verzwakt en krijgen schimmels de kans om het 
organisme te besmetten. Inwendige of uitwendige 
schimmelinfecties zijn moeilijk te behandelen 
en er is grote behoefte aan nieuwe innnovatieve 
farmaca met afdoende anti-schimmelwerking. 
Kleine peptiden die zijn afgeleid van in de natu-
ur voorkomende verbindingen vormen daarbij 
een veelbelovend perspectief. In het proefschrift 
zijn een aantal van deze kleine peptiden ontwor-
pen en onderzocht op hun vermogen om veel 
voorkomende schimmels te vernietigen. Een aan-
tal van deze peptiden waren daarbij zeer succes-
vol door hun antibiotische effect op de celwanden 
van de schimmelcellen, en hebben de potentie 
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zich verder te ontwikkelen tot schimmelbestrij-
dende medicijnen.

 Innovatieve Kleine Peptiden 
voor Bestrijding van Alzheimer 
Eiwitten. De ziekte van Alzheimer is een zeer 
ingewikkeld ziektebeeld waarbij beschadiging 
van het  hersenweefsel gepaard gaat met een toen-
emende afbraak van het menselijk denkvermogen 
en het geheugen. Uiteindelijk gaan alle ervarin-
gen en herinneringen die gedurende een leven 
lang zijn opgeslagen in onze hersenen verloren. 
Meerdere factoren spelen een rol bij het vero-
orzaken van deze ziekte, maar onderzoekers zijn 
het erover eens dat de vorming van een eiwit in 
de grote hersenen beta-amyloid genaamd hierin 
een sleutelrol speelt. Als afzonderlijk molecuul is 
beta-amyloid niet toxisch, maar als beta-amyloid 
moleculen onderling gaan samenklonteren tot 
meervoudige amyloid moleculen worden ze gifig 
voor de hersencellen en komt een langzaam maar 
niet te stoppen afbraakproces in het brein op 
gang, dat in de loop van jaren tot de kenmerkende 
en steeds verder toenemende dementie leidt. 

Nu beschikbare medicijnen voor behan-
deling van de ziekte van Alzheimer hebben maar 
een gering effect en kunnen in het beste geval de 
achteruitgang van het geheugen enigszins ver-
tragen maar stoppen het afbraakproces niet. De 
ernst van de ziekte en de enorme toename van het 
aantal patiënten lijdende aan deze ziekte in de ko-
mende jaren zijn een drijvende kracht achter een 
wereldwijde zoektocht naar nieuwe en meer effec-
tieve medicijnen.

In ons eigen onderzoek richten wij ons 
op de ontwikkeling van nieuwe peptide medici-

jnen die de vorming van de beta-amyloid klon-
tering kunnen voorkomen, en daarmee de giftige 
werking van meervoudig amyloid kunnen bestri-
jden. Met behulp van moleculaire dynamica tech-
nieken hebben we het proces van amyloid klon-
tering nagebootst. Op basis van deze belangrijke 
informatie hebben we kleine peptide medicijnen 
ontworpen die erop gericht zijn de amyloid-
verbindingen te verbreken en die we anti-amyloid 
peptiden hebben genoemd. 

 Enkele van deze peptiden heb-
ben we in het laboratorium getest op hun effectiv-
iteit om hersenen te beschermen tegen de gifitige 
amyloid klontering. Dit hebben we op verschil-
lende manieren onderzocht. In de eerste plaats 
door gekweekte hersencellen bloot te stellen aan 
geklonterde amyloidmoleculen. Hierop sterven 
de hersencellen, maar toevoeging van onze anti-
amyloid peptiden gaf een effectieve bescherming 
tegen het gifige amyloid. In de tweede plaats heb-
ben we in de hersenen van muizen geklonterd 
amyloid aangebracht in de ‘hippocampus’, een 
hersengebied dat kenmerkend is aangetast in de 
Alzheimerpatiënt. Hierdoor trad in deze dieren 
geheugenverlies op dat werd voorkomen door to-
epassing van de nieuwe anti-amyloid medicijnen. 
We kunnen concluderen dat we er in zijn geslaagd 
om nieuwe moleculen te ontwerpen die potentieel 
in staat zijn om de giftige eigenschappen van beta-
amyloid te bestrijden en de gevolgen hiervan voor 
de aantasting van het geheugen te voorkomen. 
Deze innovatieve peptide ontwerpen zijn veel-
belovend voor een effectieve behandeling van de 
ziekte van Alzheimer. ■ 


