
VU Research Portal

A kinetic model of glucose catabolism in Plasmodium falciparum

Penkler, G.P.

2013

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Penkler, G. P. (2013). A kinetic model of glucose catabolism in Plasmodium falciparum. [, Vrije Universiteit
Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/df28ee00-fd6d-4ea6-9ae9-29d403f390a5


Opsomming

Een kinetische model van glucose katabolisme in Plasmodium
falciparum

Malaria infecteert meer dan 200 miljoen mensen en leidt tot de dood van meer dan
600 000 mensen per jaar. Momenteel zijn combinatie therapie behandelingen met
artemisinine effectief bij de behandeling van de ziekte, maar resistentie tegen deze
behandeling is ontstaan in Cambodja en vermoedelijk ook in delen van Vietnam.
Om het streven om malaria wereldwijd uit te roeien mogelijk te maken, wordt er
veel onderzoek gericht op het identificeren van nieuwe preventiestrategieën, vaccins
en anti-malaria verbindingen.

Plasmodium falciparum, de meest dodelijke van de malariaparasieten, is volledig
afhankelijk van glycolyse voor ATP vorming. Verscheidene enzymen in deze route
zijn voorgesteld als drug targets en als zodanig afzonderlijk bestudeerd, maar de
metabole route als geheel is niet geanalyseerd. In deze studie gebruiken we een
bottom-up benadering voor drug target identificatie in P. falciparum glycolyse.

In dit proefschrift presenteren we de biochemische karakterisering van elk van de
glycolytische enzymen in P. falciparum trofozoiten. De kinetische vergelijkingen,
die het kinetische gedrag van de individuele enzymen beschrijven, zijn opgenomen
in een kinetisch model. Dit model is, zonder verder wijzigingen aan de parame-
ters aan te brengen, gevalideerd in zijn vermogen om experimenteel gemeten steady
state metaboliet concentraties en fluxen te voorspellen. Het model is verder getest in
het het vermogen om experimentele remming van de glucose transporter voorspellen.

Het gevalideerde model is een instrument voor drug target identificatie in P. fal-
ciparum glycolyse. Metabole controle-analyse en differentiële controle-analyse is
gebruikt om de glucose transporter (PfHT1) als een ’drug-target’ te identificeren op
basis van de hoge controle die dit enzym heeft op de glycolytische flux in de parasiet,
en het ontbreken van controle op de flux in de gastheer erytrocyten. Dit verschil in
controle maakt de glucose transporter een aantrekkelijk doelwit, want zelfs als de
glucose transporters in beide organismen in dezelfde mate worden geremd, wordt
verwacht dat de glycolytische flux veel sterker wordt geremd in de parasiet.

Om de differentiële controle van de glucose transporter op de flux te demonstr-
eren en verder bewijs te leveren dat PfHT1 een aantrekkelijk doelwit is, hebben
we de remming van de glucose transporter door cytochalasine B onderzocht in geï-
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soleerde trofozoïeten. Naast remming van de activiteit van de glucose transporter
hebben we ook de remming van lactaatproductie flux door cytochalasine B gemeten
in geïsoleerde P. falciparum trofozoïeten en in erytrocyten. Onze bevindingen laten
zien dat differentiële controle analyse kan worden gebruikt als een instrument voor
drug-target identificatie en dat PfHT1 een mogelijk target zou kunnen zijn.

In deze studie hebben we gebruik gemaakt van biochemische en systeembiologis-
che methoden om een gedetailleerd kinetisch model van aseksuele P. falciparum
glycolyse te construeren en om enkele drug targets in de metabole route te identifi-
ceren. De model voorspelling en experimenteel bewijs van differentiële flux controle
van de glucose-transporter in de gastheer en parasiet, heeft PfHT1 aangewezen als
een medicijn-target en toont de kracht van differentiële controle-analyse in het iden-
tificeren van targets binnen een systeem. Het kinetische model is een waardevol
instrument voor het bevorderen van het begrip van P. falciparum glycolyse en het
biedt een goede basis om drug targets te identificeren in het gehele centrale koolstof
metabolisme van P. falciparum.


