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SAMENVATTING 

Tuberculose 

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die veroorzaakt wordt 
door bacteriën van het Mycobacterium tuberculosis complex, 
waaronder M.tuberculosisde belangrijkste veroorzaker is van 
menselijke TBC.M. tuberculosis kan de longen 
infecteren(pulmonale TBC), maar ook andere delen van het 
menselijke lichaam kunnen worden beïnvloed. Hoewel 
geschat wordt dat ongeveer een derde van de wereldbevolking 
besmet is met M. tuberculosis, wordt slechts 5 tot 10% hiervan 
daadwerkelijk ziek.In ~90% van de gevallen blijft de ziekte in 
een sluimertoestand, genoemd latente tuberculose infectie 
(LTBI).Mensen met LTBI tonen geen typische TB symptomen 
en zijn niet besmettelijk maar er is kans dat de LTBI zich kan 
ontwikkelen tot de actieve en besmettelijke ziekte, 
bijvoorbeeld als het immuunsysteem verzwakt. Ondanks dat 
TBC in het westen bijna niet meer voorkomt, is TBC nog 
steeds een grote bedreiging voor de volksgezondheid in derde 
wereld landen, met name in Afrika en Zuid-OostAzië. In deze 
landen kampt men ook vaak met HIV infecties, wat samen met 
TBC een dodelijke combinatie kan opleveren. Co-infectie met 
HIVverhoogt de sterfte kans aanzienlijk en mede daarom is 
uitbreiding van de behandel opties van TBC noodzakelijk. 

TBC is in principe goed te behandelen, maar bestaat wel uit 
een fors regime van vier verschillende antibiotica, die een half 
jaar lang geslikt moeten worden. Maar in de laatste dertig 
jaren neemt de resistentie tegen TBC-medicijnen snel toe en 
de World Health Organization (WHO) heeft in 1990 TBC als 
“public health emergency” uitgeroepen. Metnamemulti-drug 
resistente tuberculose (MDR-TB) en extensief resistente 
tuberculose (XDR-TB) vormen een ernstige uitdaging voor de 
behandeling van TBC. Hoewel na de WHO-verklaring 20 jaar 
verstreken zijn en aanzienlijk vooruitgang is geboekt in de 
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richting van de doelstellingen blijft TBC een wereldwijd 
gezondheidsprobleem. In 2012 waren er 8,6 miljoen nieuw 
gediagnosticeerde gevallen van TBC en bijna 1,3 miljoen 
doden. Kortom, TBC geldt als de op een na meest dodelijke 
infectieziekte. Voor een in principegeneesbare infectieziekte is 
deze situatie onaanvaardbaar. Daarom is de ontwikkeling van 
nieuwe TBC-medicijnen erg belangrijk. Om zulke medicijnen 
te ontwikkelen is het essentieel om meer onderzoek te doen 
naar M. tuberculosis, de veroorzaker van TBC.In dit 
proefschrift wordt de energie stofwisseling van M. 
tuberculosisbestudeert. 

Energiemetabolisme in mycobacteriën 

M.tuberculosisis eenziekteverwekker die verschillende 
diersoorten kan infecteren, met de mens als primaire 
gastheer.Het is een aërobe, zuurvaste, maar geen typische 
Gram-positieve of Gram-negatievebacterië. Mycobacteriën 
kunnen ATP, de energie munt van de cel, produceren met 
behulp van oxidatieve fosforylering. De oxidatieve 
fosforylering route bestaat uit de eiwitten van de elektronen 
transport keten (ETC) en de ATP synthase.De mycobacteriële 
elektronen transportketen (ETC) kan reducerende equivalenten 
van NADH door NADH dehydrogenaseaccepteren.Er zijn 
twee soorten van NADH dehydrogenase,type I NADH 
dehydrogenase (NDH-1) of type II NADH dehydrogenase 
(NDH-2).NDH-1 oxideert NADH en draagt twee elektronen 
over aanmenaquinone (MK).Dit proces is gekoppeld aan het 
pompen van protonenvan de cytoplasmatische kant naar de 
periplasmatische kant van het membraan, waardoor het proton 
motive force (PMF)wordt opgebouwd. NDH-2 reduceert ook 
menaquinone (MK), maar is geen proton pomp.Door 
accepteren van elektronen van NADH dehydrogenase wordt 
menaquinone omzet in menaquinol 
(MKH2).Vanmenaquinolkunnen elektronen op twee 
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verschillende manieren verder worden getransporteerd 
(“branchedrespiratory chain”). In de route die heet meest 
energie oplevert wordt menaquinol geoxideerd door het 
cytochroom bc1 complex. Deze elektronen worden vervolgens 
via het cytochroom aa3oxidase overgedragen op zuurstof. 
Deze route wordt met name tijdens de aërobe groei van 
mycobacteriën gebruikt. Alternatief kan een tweede 
cytochroom oxidase, cytochroom bd, de elektronen van 
menaquinol op zuurstof overdragen. Die door de elektronen 
transportketen gegenereerde proton motive forcewordtdoor het 
enzym ATP synthase gebruikt om adenosine-5- trifosfaat 
(ATP) te produceren. 

Het onderzoek in dit proefschrift 

Dit proefschrift beoogt de ATP synthase en de centrale 
componenten van de elektronen transport keten in 
mycobacteriën te karakteriseren en hun geschiktheid als 
doelwit van (nieuwe) geneesmiddelen te bestuderen.We 
onderzochten ook het mechanisme van geneesmiddelen die op 
het energiemetabolisme aangrijpen en hebben het gebruik van 
combinaties van zulke geneesmiddelengeëvalueerd. 

De ATP synthaseis het sleutelenzym van de mycobacteriën 
oxidatieve fosforylering en is het target van de 
diarylquinolines, een nieuwe soort antituberculose medicijn. 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de huidige 
kennis over mycobacteriële ATP synthase. Vergeleken met 
ATP synthase in andere bacteriën toont dit enzym in 
mycobacteriën bijzondere kenmerken, die mogelijk nodig zijn 
voor aanpassing aan de omgeving in de menselijke gastheer. 
Deze kenmerken worden bediscussieerd en de implicaties voor 
het remmen van mycobacteriële ATP synthase met behulp van 
antibiotica wordt besproken.In hoofdstuk 3 wordt het 
werkingsmechanisme van pyrazinamidebestudeerd. 
Pyrazinamide (PZA) is een belangrijk antibioticum dat een 
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centrale rol speelt bij de tegenwoordig toegepaste tuberculose 
chemotherapie. PZA was in de jaren tachtig essentieel voor 
het inkorten van de tuberculose behandeling van 9 maanden 
tot 6 maanden.Ondanks het belang van PZA is het 
werkingsmechanisme van dit geneesmiddel niet goed 
bestudeerd. Volgens een hypothese interfereert PZA met 
mycobacteriële bio-energetica en voorkomt  de opbouw van 
de proton motive force. In dit hoofdstuk wordt deze hypothese 
getoetst en uitgebreid.Een beter begrip van de werking van dit 
essentieel antibioticum kan helpen bij de ontwikkeling van 
nieuwe (combinaties van) geneesmiddelen om de 
behandelingsduur van tuberculose verder in te 
korten.Hoofdstuk 4 bouwt voort op de resultaten van 
hoofdstuk 3, in dit hoofdstuk wordt de combinatie van PZA en 
de ATP synthase remmer bedaquiline (BDQ) bestudeert.Deze 
combinatie van geneesmiddelen lijkt veelbelovend voor een 
verdere verkorting van de behandeling van tuberculose.In dit 
hoofdstuk wordt aangetoond dat deze twee antibiotica ook  
buiten de human gastheer in vitro synergistisch werken. Dit 
resultaat kan helpen bij het design van antibiotica combinaties. 

Multi-drug resistente tuberculose (MDR-TB) is uitgegroeid tot 
een belangrijk obstakel bij het beheersen van 
tuberculose.MDR mycobacteriële stammen kunnen zogeheten 
efflux pumps aanmaken. Dit zijn eiwitten die antibiotica de 
bacterie uit transporteren en op deze manier bijdragen aan 
resistentie.Efflux pumps hebben voor deze taak wel energie 
nodig. Volgens een recente hypothese kunnen remmers van de 
energie stofwisseling door de cellulaire energie reserves uit te 
putten indirect efflux pumps inactiveren. De in hoofdstuk 5 
beschreven studie toetst deze hypothese.Hoofdstuk 6gaat over 
cytochroom bd, een van de twee eindstandige oxidasen in de 
mycobacteriële elektronen transportketen.Met mutanten 
waarin één van de twee takken van de mycobacteriële 
ademhalingsketen werd geïnactiveerd wordt aangetoond dat 
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cytochroom bd een belangrijke rol in de bescherming tegen 
peroxide stress en antibiotica speelt.Cytochroom bd zou in de 
toekomst een belangrijk target kunnen zijnvoor de 
ontwikkeling van innovatieve tuberculose medicijnen. 

Het werk in dit proefschrift geeft inzicht in het nieuwe concept 
van de energie stofwisseling als target vantuberculose 
geneesmiddelen.We begonnen met het karakteriseren van het 
mechanisme van pyrazinamide, een al lang bekende frontlinie 
tuberculose antibioticum.Vervolgens onderzochten we nieuwe 
combinaties van geneesmiddelen die op het 
energiemetabolisme aangrijpen en analyseerden de bijzondere 
kenmerken van de ATP synthase als een recent gevonden 
target.Wij hebben ook cytochroom bd als een nieuw potentieel 
target verkent.De resultaten van dit proefschrift kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan zowel het begrip van de 
energie stofwisseling in ziekteverwekkende bacteriën als ook 
aan de ontwikkeling en karakterisering van nieuwe antibiotica.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




