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Nederlandse samenvatting 

 

Afrikaanse trypanosomiasis (in het Engels Human African Trypanosomiasis genoemd en 

daarom wordt deze aandoening vaak HAT genoemd) is een dodelijke en besmettelijke 

ziekte welke voornamelijk voorkomt ten zuiden van de Sahara in Afrika. Deze ziekte is 

lange tijd verwaarloosd door de farmaceutische industrie, maar in de afgelopen jaren zijn 

er consortia gevormd door overheden, filantropische, academische en industriële partners 

om de ontdekking van nieuwe behandelingen voor HAT en andere verwaarloosde ziekten 

te ondersteunen. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft als onderdeel van een consortium 

met TI Pharma, Universiteit van Bern, Nycomed, Mercachem, IOTA Pharmaceuticals, 

DNDi en het Koninklijk Instituut voor de Tropen, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

om het enzym Trypanosoma brucei (T.br.) fosfodiësterase B1 (TbrPDEB1) als drug target 

te gebruiken voor de behandeling van HAT. Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt 

beschreven is een onderdeel van dat project.  

 

In Hoofdstuk 1 wordt de context van het onderzoek beschreven. Ondanks dat het aantal 

gevallen van HAT in de afgelopen jaren sterk gedaald is zijn nieuwe uitbraken heel goed 

mogelijk vanwege het dierlijke reservoir van T.br. parasieten. Tseetseevliegen kunnen deze 

parasieten overdragen op de mens. Na een infectie met T.br. ontstaan karakteristieke 

symptomen van HAT op het moment dat de parasieten tot de hersenen doordringen. Dit 

gaat gepaard met gedragsveranderingen, slaapstoornissen, verwardheid, coma en zal 

uiteindelijk resulteren in het overlijden van de patient. De huidige behandelingen schieten 

tekort omdat ze onveilig, duur en moeilijk te transporteren en te bewaren zijn. Verder 

kunnen de parasieten resistent worden tegen de huidige medicijnen. Daarom is er grote 

behoefte aan een nieuw, goedkoop en veilig medicijn dat oraal toegediend kan worden. 

Fosfodiësterase (PDE) enzymen bieden een kans om een medicijn tegen HAT te 

ontwikkelen met een nieuw werkingsmechanisme. 

 

Fosfodiësterasen zijn goede aanknopingspunten voor medicijnen. Een noemenswaardig 

voorbeeld hiervan is sildenafil (Viagra ©) dat het enzym PDE5 remt. De ontwikkeling van 

deze medicijnen heeft geleid tot een schat aan kennis over deze familie van enzymen. Zo 
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zijn er ook heel veel PDE kristalstructuren opgelost waardoor er veel informatie 

beschikbaar is over de eiwitstructuren. De verkregen inzichten kunnen mogelijk worden 

toegepast in de ontwikkeling van remmers voor Tbr-PDEs. Deze enzymen zijn voor de 

parasiet essentieel want het is aangetoond dat door het gelijktijdig remmen van de homologe 

enzymen TbrPDEB1 en TbrPDEB2 de proliferatie van de parasiet geremd wordt. De studies 

beschreven in dit proefschrift richten zich op de ontwikkeling van remmers van  het 

TbrPDEB1 enzym. Vervolgonderzoek zal mogelijk ook nog andere  PDEs als mogelijke 

aanknopingspunten voor medicijnonderzoek identificeren.  

 

In Hoofdstuk 2 wordt een systematische analyse van 168 kristalstructuren van de 

katalytische domeinen van PDEs gepresenteerd, met een focus op PDE-ligand interacties. 

De PDE-structuur en ligand interactie geannoteerde (PDEStrIAn) database bevat een 

consistente alignment van 57 PDE-ligand bindingsplaats residuen. Deze ordening maakt het 

mogelijk om subtype-specifieke interacties tussen de PDE en het ligand te identificeren en 

vervolgens de liganden te classificeren op basis van hun interacties. Deze systematische 

analyse van de PDE-ligand interactieruimte verschaft nieuwe inzichten in hoe 

geconserveerde, maar ook specifieke PDE-interactie hotspots een grote diversiteit aan 

scaffolds kunnen huisvesten. Informatie over gecokristalliseerde PDE-liganden, en PDE-

liganden uit de ChEMBL databank, resulteert in een gevarieerde set hulpmiddelen (een 

toolbox) voor scaffold hopping en ligand design. Verder kan geannalyseerd worden welke 

interacties belangrijk zijn voor ligand-PDE interacties en wat de overeenkomsten of 

verschillen zijn tussen de verschillende PDE eiwitten. Zo kunnen bijvoorbeeld de 

verschillen tussen parasiet en human PDE eiwitten in kaart worden gebracht.  

 

In Hoofdstuk 3 worden homologie modellering en docking studies gebruikt om een 

fragment naar de parasiet-specifieke P-pocket te laten groeien. De resulterende catechol-

pyrazolinonen blijken potente TbrPDEB1-remmers te zijn met IC50 waarden tot 49 nM. 

Deze verbindingen remmen ook parasietproliferatie (bijv. VUF13525: T.br. rhodesiense 

IC50 = 60 nM, T.br. brucei IC50 = 520 nM, T. cruzi = 7.6 μM) en induceren een opmerkelijk 

fenotype dat wordt gekenmerkt door het ontstaan van verschillende nuclei en kinetoplasten. 

De werking van VUF13525 werd onderzocht met recombinant gemanipuleerde 
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trypanosomen die een cAMP-gevoelige FRET-sensor tot expressie brengen waardoor een 

dosis-respons gerelateerde toename van intracellulaire cAMP niveaus in trypanosomen kon 

worden bevestigd. Onze bevindingen versterken de validatie van de TbrPDEB-familie als 

anti-trypanosomaal doelwit. 

 

In Hoofdstuk 4 wordt de kristalstructuur van het katalytische domein van het TbrPDEB1 

enzym gerapporteerd. De informatie wordt gebruikt voor in silico onderzoek naar nieuwe 

TbrPDEB1-remmers met innovatieve scaffolds. De TbrPDEB1-kristalstructuur toont de 

karakteristieke architectuur die ook de menselijke PDE-enzymen hebben, maar bevat ook 

een holte die alleen in PDEs van parasieten lijkt te bestaan (bijvoorbeel in Leishmania major 

PDEB1 en Trypanosoma cruzi PDEC) en die daarom de parasiet-specifieke P-pocket wordt 

genoemd. De nieuwe TbrPDEB1-röntgenstructuur is gebruikt in een structuur-gebaseerde 

in silico screening studie waarin moleculaire docking simulaties gecombineerd worden met 

een eiwit-ligand interactie vingerafdruk (in het Engels Interaction FingerPrint genoemd en 

daarom vaak naar verwezen als IFP) scoringsmethode. Door commerciële collecties van 

duizenden moleculen op deze manier te screenen kon een selectie gemaakt worden van 29 

veelbelovende moleculen. Met behulp van deze benadering zijn zes nieuwe TbrPDEB1-

remmers geïdentificeerd met IC50-waarden van 10-80 μM die potentieel geoptimaliseerd 

kunnen worden als potente en selectieve TbrPDEB-remmers. 

 

In Hoofdstuk 5 beschrijft de ontwikkeling van selectieve TbrPDEB1-remmers. De 

TbrPDEB1-remmers die tot nu toe gepubliceerd zijn hebben namelijk een hogere activiteit 

op humane PDE4 dan op de parasietaire PDEs. Verbindingen die specifieke interacties met 

TbrPDEB1 vormen (interacties die niet gemaakt kunnen worden in humane PDEs), zijn 

daarom nodig om selectiviteit voor TbrPDEB1 te bereiken. Door de structuur van de oudere 

(niet-selectieve) liganden gecokristalliseerd in het TbrPDEB1 eiwit op te lossen  wordt 

inzicht gekregen in het waargenomen gebrek aan selectiviteit. Met behulp van deze 

inzichten konden door scaffold hopping en optimalisatie van de structuur de eerste 

selectieve TbrPDEB1-remmers met hoge affiniteit worden ontwikkeld. 
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Hoofdstuk 6 sluit dit proefschrift af met een beschrijving van de uitdagingen waarmee wij 

geconfronteerd zijn tijdens het onderzoek naar TbrPDEB1 als doelwit voor 

medicijnontwikkeling en hoe toekomstige uitdagingen kunnen worden overwonnen. 

Ondanks het selectiviteitsprobleem, dat vaker voorkomt bij het gebruiken van een bekend 

drug target voor een nieuw doeleinde, blijft TbrPDEB1 een veelbelovend doelwit voor 

medicijnontwikkeling. 

 

 

 

 

  


