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SAMENVATTING EN

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

SAMENVATTING

Het bezitten van een goed repertoire van manipulatieve hulpmiddelen bij het be-

oordelen van de rol van het product van een gen is een must bij het ontdekken van

geneesmiddelen. De toolbox voor validatie van antimalariele geneesmiddelen is momen-

teel gevuld met een aantal genetische en op proteomica gebaseerde hulpmiddelen die

kunnen rapporteren over de biologische activiteit van een eiwit. Echter, knock-out / in

en knock-downsystemen zijn vaak zeer complex of moeilijk uit te voeren, tijdrovend, te

duur of eenvoudigweg niet effectief voor essentiële genen van de parasiet. Bovendien

zijn hulpmiddelen op basis van klein-molecule inhibitors vaak non-specifiek en geven

niet altijd de gewenste werkzaamheid, gedeeltelijk als gevolg van de complexe aard van

de levenscyclus van de parasiet. Deze en vele andere uitdagingen in de huidige tool-

set benadrukken de behoefte aan nieuwe specifieke validatietechnieken. Een mogelijk

alternatief en zeer specifiek validatiehulpmiddel voor biologische activiteit is de Oligo-

meric Protein Interference Assay (PIA). Door oligomere grensvlakken te verstoren met

behulp van mutante subeenheden van de doelwit-enzymen, hebben we duidelijk een

significante vermindering in specifieke enzymactiviteit in vitro en in volledige celassays

aangetoond. Bovendien demonstreerden we een fenotypisch effect van de introductie

van deze mutante subeenheden in de parasiet, waarbij het aspartaatmetabolisme van

P. falciparum als een doelwit werd gevalideerd zonder gebruik te maken van complexe

genetische benaderingen.

In hoofdstuk 1 maakt de lezer kennis met de momenteel gebruikte valideringsme-

thodes voor malaria. Zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven, vormt de algemene on-

waarschijnlijkheid dat deze methoden op essentiële genen worden toegepast, ondanks

de bijzondere voordelen van de genetische technieken, een belangrijk nadeel voor hun

gebruik als validatiemethoden. In dit scenario zijn de voorwaardelijke en induceerbare

validatietools van grote waarde. Deze methoden vormen inderdaad een beter alternatief
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voor de validatie van essentiële genen en eiwitten, maar geen van beide is van toepassing

op alle klassen van eiwitten, alle plasmodiumsoorten, of het bezit van volledige werk-

zaamheid bij het verstoren / afbreken van het doelwit. Een significant voordeel van de

proteomische benaderingen is het vermogen om doelen met verschillende functionele

isovormen te beoordelen met verdere post-translationele variaties. Maar nonspecificiteit

voor het doelwit van interesse, snelle afbraak, slechte celmembraanpassage en subcel-

lulaire locatie na succesvolle binnenkomst zijn nog steeds significante barrières. In dit

scenario introduceren we het concept van de oligomere Protein Interference Assay (PIA),

een zeer specifieke methode om biologische activiteit te controleren door oligomere

grensvlakken te verstoren met behulp van mutante subeenheden van het doeleiwit.

In hoofdstuk 2 beschrijven we de in in vitro toepassing van PIA op twee enzymen uit de

metabole route voor aspartaatmetabolisme van P. falciparum: aspartaat-aminotransferase

(Pf AspAT) en malaatdehydrogenase (Pf MDH). Hier rapporteren we het gebruik van de

structurele informatie van Pf MDH om een mutant eiwit te genereren dat in staat is om

de natieve tetramere conformatie van dit enzym te verstoren en aldus zijn katalytische

activiteit te verminderen. Structurele informatie van Pf AspAT werd ook gebruikt om

een dubbele mutant te genereren die in staat is om zijn katalytische activiteit te ver-

minderen, maar niet om de natuurlijke dimeerstructuur te verstoren. Zowel AspAT als

MDH-mutanten waren in staat om een complex te vormen met hun respectieve wildtype

vormen. We hebben ook aangetoond dat deze heterocomplexen inactief zijn, wat het

potentieel van deze mutanten voor de toepassing van PIA met getransfecteerde parasieten

onthult.

Hoofdstuk 3 gaat verder met het werk over AspAT en MDH. Parasieten werden getrans-

fecteerd met de mutante vormen van deze enzymen en hun expressie werd bevestigd door

RT-PCR en Western-blot. Whole-cell-assays onthulden verminderde specifieke activiteit

van AspAT en MDH in vergelijking met een controlecultuur. Het belangrijkste is dat,

wanneer gekweekt in aspartaatbeperkte media (om biologische omstandigheden na te

bootsen), parasieten getransfecteerd met beide mutanten een significant mindere groei

vertoonden in vergelijking met controle of enkel getransfecteerde parasieten. Deze resul-

taten suggereren dat, hoewel remming van AspAT of MDH alleen niet voldoende is om de

groei van parasieten te belemmeren, toekomstige medicijndoelwitten voor de behande-

ling van malaria-infectie kunnen worden gevonden in stroomafwaartse componenten

van de aspartaatmetabolismeweg. Bovendien verschaffen deze gegevens aanvankelijk

bewijs dat vervorming van oligomere grensvlakken kan worden gebruikt om specifiek het

gedrag van eiwitten in vivo te beïnvloeden.

In hoofdstuk 4 rapporteren we de initiële PIA-ontwikkeling gericht op het enzym



SAMENVATTING EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

6

119

aspartaat-transcarbamoylase van Plasmodium falciparum (Pf ATC). In dit hoofdstuk heb-

ben we de structuur van het wildtype enzym en het gebruik van de structurele informatie

in mutagene studies gerapporteerd. De kristallografische analyse onthulde een trimere

structuurorganisatie met de actieve plaatsen gevormd over de oligomere grensvlakken.

Elke actieve site omvat de residuen van twee aangrenzende subeenheden in het trimeer

met een hoge graad van evolutionair behoud. Dit maakt het ontwerp van een dubbelmu-

tant mogelijk, die mogelijk een complex met wildtype monomeer zou kunnen vormen,

vergelijkbaar met onze mutante AspAT. De verminderde katalytische activiteit die is aan-

getoond voor de dubbele mutant vormt de basis voor de PIA-validatie van Pf ATC met

behulp van getransfecteerde parasieten.

Hoofdstuk 5 was gericht op de PIA-analyse van Pf ATC. Hier rapporteren we de kris-

tallografische structuur van de dubbelmutant die in combinatie met statische lichtver-

strooiingsexperimenten bevestigde dat de mutaties geen invloed hebben op de algehele

vouwing of oligomere toestand van dit enzym. Transfectie van parasieten met het mutante

gen veroorzaakte een significante vermindering in groei vergeleken met controlecultuur.

De dubbele transfectie met gemuteerde ATC en AspAT veroorzaakte een significant ster-

ker effect op proliferatie, wat het belang van aspartaat voor de overlevingskansen van

de parasiet versterkte, alsook het potentieel van PIA als een krachtige aanvulling op de

huidige antimalaria-validatietoolbox.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

De resultaten gepresenteerd in dit proefschrift bieden duidelijk een proof-of-concept

voor validatie van andere oligomere essentiële enzymen van de parasiet. Echter is het

belangrijk om op te merken dat de PIA-benadering geen vervanging is voor andere vali-

datietechnieken die op malaria worden toegepast. Net als andere methoden bezit PIA

beperkingen, waarvan het meest opvallende het onvermogen om een compleet knock-

out-effect te verschaffen is. In plaats van te worden gebruikt als een op zichzelf staande

methode, kan PIA worden gecombineerd met andere methoden om een vollediger begrip

van het beoordeelde doel te bieden. PIA is ook een krachtige methode om complete meta-

bole routes te valideren in plaats van enkel afzonderlijke doelen. Wanneer verschillende

componenten parallel worden beoordeeld, zoals is aangetoond voor AspAT/MDH en

ATC/AspAT, is het negatieve effect van de groei van parasieten veel sterker.

Een belangrijke toevoeging aan de opzet van PIA-experimenten zou het gebruik van

bio-informatica-instrumenten kunnen zijn. Moleculaire modellering kan mogelijk de be-

hoefte aan kristallografische informatie voor sommige doelen onderdrukken. Bovendien
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kunnen deze hulpmiddelen mogelijk worden gebruikt bij de ontwikkeling van een pijplijn

die residuen kan identificeren die, indien gemuteerd, het gewenste effect zouden hebben.

Ons rapport over de PIA-methode is beperkt tot drie enzymen, voornamelijk betrok-

ken bij twee verschillende routes van P. falciparum. Maar de succesvolle beoordeling van

deze doelen vertegenwoordigt een veel breder potentieel voor deze techniek. In principe

zijn de twee belangrijkste vereisten voor de toepassing van PIA op een specifiek doel

structuurinformatie en oligomerisatie. De constante toevoeging van kristallografische

structuren aan de Protein Data Bank onderschrijft het feit dat meer dan 60% van deze

structuren worden gerapporteerd in een andere oligomere toestand dan monomeer, de

hypothese dat de PIA-aanpak niet alleen kan worden toegepast op meer metabolische

routes binnen P. falciparum maar ook geëxtrapoleerd naar andere infectieziekten.
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