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Samenvatting

ATP synthase is een membraaneiwit dat een essentiële rol speelt in het en-
ergiemetabolisme van de levende cel. Vanuit evolutionair standpunt gezien is
ATP synthase sterk geconserveerd tussen eukaryoten en prokaryoten. In de
meeste organismen is de primaire functie van het enzym het synthetiseren van
adenosine trifosfaat (ATP), van adenosine difosfaat (ADP) en van inorganisch
fosfaat. ATP synthase is een essentieel enzym in het energiemetabolisme van
de pathogene bacterie Mycobacterium tuberculosis. Deze bacterie groeit heel
langzaam en kan jaren zonder celdeling in het menselijk lichaam overleven. Het
energie metabolisme van de tuberkelbacterie, en ATP synthase in het bijzonder,
is mogelijk aangepast aan deze omgeving en kan verschillen tonen vergeleken
met andere bacterin en ook met het energie metabolisme in menselijke cellen.
Wij hebben onderzoek gedaan naar ATP synthase in dit pathogeen en hebben
kunnen aantonen dat ATP synthase in mycobacteriën efficiënt ATP kan produc-
eren, maar in tegenstelling tot andere enzymen, deze functie niet kan omdraaien.
Dit is mogelijk een adaptatiemechanisme om voor de bacterie om te overleven
in een omgeving met lage hoeveelheden voedingsstoffen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft tuberculose (TB) uitgeroep-
en tot een wereldwijd gezondheidsprobleem. Eén derde van de werelbevolking
is besmet met TB en elk jaar overlijden er ongeveer 2 miljoen mensen aan.
Veel tuberculose bacteriën zijn ongevoelig voor de tegenwoordig gebruikte an-
tibiotica en de ontwikkeling van nieuwe drugs is dus belangrijk. Recentelijk
werd aangetoond dat ATP synthase als aangrijppunt van nieuwe geneesmidde-
len tegen tuberculose kan werken. De diarylquinolines, een nieuwe familie van
geneesmiddelen, binden specifiek aan ATP synthase van M. tuberculosis. Typ-
ische remmers van ATP synthase zijn niet selectief en remmen ATP synthase
niet alleen in bacteriën maar ook in menselijke mitochondriën. De toediening
van de diarylquinoline TMC207 aan gezonde personen gedurende een korte pe-
riode wordt goed getolereerd en geeft geen ernstige bijwerkingen in een fase I
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klinische studie. We hebben kunnen aantonen dat mycobacterieel ATP synthase
meer dan 20.000 keer gevoeliger is dan menselijke ATP synthase voor TMC207.
Het is daardoor onwaarschijnlijk dat TMC207 toxisch zal zijn voor cellen van
zoogdieren. Wij hebben ook het bindingsmechanisme van TCM207 en ATP
synthase onderzocht, de resultaten geven support aan een mechanisme dat door
computer analyses voorspeld werd. De drug bindt onafhankelijk van omgev-
ingsfactoren zoals de pH waarde of de hoeveelheid beschikbare energie, een be-
langrijke eigenschap voor tuberculose drugs. Een proteom analyse verhelderde
het metabolische respons van de bacteriën op toediening van het antibioticum,
deze resultaten kunnen helpen bij het vinden van “zwakke punten” van de tu-
berkelbacterie. De beschikbaarheid van gëısoleerd mycobacterieel ATP synthase
zou van nut kunnen zijn om de binding tussen TMC207 en ATP synthase te
onderzoeken. Daarnaast zou het gëısoleerde ATP synthase informatie kunnen
verschaffen over de ongewoonlijke subunit compositie van het eiwit.

De experimenten en resultaten van dit proefschrift kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan zowel fundamenteel begrip van energie metabolisme en
ATP synthese in pathogene bacteriën als ook aan de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen die energieomzet in tuberkelbacterië remmen.


