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De kracht van een netwerk-gestuurde 
aanpak van medicijn-ontwikkeling en 
de interactie tussen metabolisme en 
gen-expressie in Trypanosoma brucei
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Voor veel infectieziekten en voor veel vormen van kanker ontbreken goede medicijnen. Dit 
is opvallend, omdat er regelmatig wordt bericht over mogelijke nieuwe aangrijpingspunten 
voor medicijnen. Een reden waarom deze aangrijpingspunten vaak geen nieuwe 
medicijnen opleveren ligt mogelijk in de complexe aard van levende cellen. De levende 
cel bevat vele reactienetwerken en signaaltransductieroutes die met elkaar verweven zijn. 
Daarnaast zijn deze netwerken en routes niet statisch, maar kunnen ze aangepast worden 
door veranderingen in genexpressie. Door deze veranderende complexe netwerken en de 
interacties tussen deze netwerken zijn de effecten van verstoringen (bijvoorbeeld door de 
werking van een medicijn) nog niet te voorspellen. 

Het bovenstaande onderstreept de noodzaak tot een nieuwe methode van medicijn-
ontwikkeling. Deze methode moet gebaseerd zijn op de complexiteit van de cel en 
wordt derhalve wel ‘network-based drug design’ genoemd. Verder gaat het zowel over 
de complexiteit van de cel van het ziekmakende infecterende organisme of van de 
ziekmakende tumor cel (samen zullen we deze ‘pathogeen’ noemen), als over de cellen 
van het zieke organisme (de mens bijvoorbeeld).  Het wordt daarmee ‘differential network-
based drug design’, waarbij het verschil tussen pathogeen en gastheer gesublimeerd wordt.  
Voor een dergelijke aanpak zijn een aantal criteria nodig waaraan de aangrijpingspunten 
van de medicijnen moeten voldoen. In de introductie van dit proefschrift heb ik vijf criteria 
genoemd, in de volgorde waarin aan deze criteria moet worden voldaan:

1. De cellulaire route waar het medicijn op gericht is moet essentieel zijn voor het 
overleven of de groei van de pathogene cel.

2. Het aangrijpingspunt moet een hoge controle uitoefenen over de output van de route 
in het pathogeen.

3. De gen-expressie respons van het pathogeen moet de primaire remming niet 
tegengaan.

4. Het medicijn moet zijn doel in vivo kunnen bereiken.

5. Bijwerkingen van het geneesmiddel op de gastheer moeten beperkt zijn.

Het eerste criterium is een absolute voorwaarde voor de werking van een medicijn en 
daarom ook breed erkend. Echter, om ook aan de andere criteria te voldoen vereist een 
kwantitatief begrip van de route in het pathogeen (kankercel, hyperactieve immuuncel, of 
een parasiet) en de gastheer op diverse organisatieniveaus (op het niveau van de route zelf, 
maar ook op het niveau van genexpressie).
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Om de principes van bovenstaande lijst te onderzoeken hebben we een modelsysteem 
nodig. We hebben gekozen voor de suikerafbraak (glycolyse) in de parasiet Trypanosoma 
brucei. Deze parasiet is een eencellige eukaroot (dat wil zeggen,  behorend bij de klasse 
van organismen met een celkern, waartoe ook de mens behoort) die bij mensen de dodelijke 
Afrikaanse slaapziekte en in vee een ziekte genaamd ‘nagana’ veroorzaakt. De parasiet 
wordt overgedragen van de ene gastheer naar de andere door een beet van de tseetsee-
vlieg. T. brucei kan overleven in zowel insecten als zoogdieren door te differentieren tot 
een levensvorm die aangepast is aan de specifieke gastheer. Hiertoe past het de expressie 
van metabole eiwitten en manteleiwitten aan. De bloedstroom vorm van de parasiet, die 
extracellulair in de circulatie van de zoogdiergastheer leeft, kan ATP uitsluitend maken via 
de glycolyse. De glycolyse van deze parasiet voldoet dus aan het eerste criterium. 

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is tweeledig. Ten eerste willen 
we onze kwantitatieve kennis over de glycolyse van T.brucei vergroten en dan specifiek 
in relatie met de andere complexe netwerken in de zich vermenigvuldigende parasiet. 
Specifieke doelen waren ons begrip van de organisatie van de route uit te breiden en te 
begrijpen hoe de concentratie van de glycolytische enzymen wordt gereguleerd. Deze 
kennis kan vervolgens bijdragen aan het bereiken van het tweede doel van dit onderzoek: 
het vinden en valideren van goede aangrijpingspunten van antiparasitaire, antikanker, anti-
AIDS, en anti-autoimmuunziekte medicijnen.

Om de karakteristieken van een enkele route in een ingewikkeld netwerk van routes binnen 
een groeiende parasiet te kunnen begrijpen, moet er een goed gedefinieerd experimenteel 
systeem voorhanden zijn. In de afgelopen jaren is het trypanosomen-onderzoek verschoven 
van het gebruik van populaties parasieten die uit geinfecteerde ratten werden gehaald (en 
niet meer konden groeien) naar een in vitro kweeksysteem van groeiende parasieten. In 
hoofdstuk II demonstreren we dat we zowel de groei als de glycolytische flux reproduceerbaar 
kunnen meten in dit in vitro systeem. Verder laten we in dit hoofdstuk met behulp van 
radioactief gemerkte glucose zien dat we de glycolyse als een op zichzelf staande route 
kunnen bestuderen, ook al is het onderdeel van een dicht netwerk van met elkaar verbonden 
routes: glucose wordt vrijwel uitsluitend omgezet in het eindproduct pyruvaat. Zowel de 
glucoseconsumptie-flux als de pyruvaatproductie-flux zijn een kwantitatieve maat voor de 
glycolytische flux en ATP productie.

In hoofdstuk II hebben we tevens het kinetische computer model van de glycolyse van T. 
brucei [26] bijgesteld naar de in vitro situatie. We hebben enzymactiviteiten die gemeten 
zijn in in vitro groeiende trypanosomen als input gebruikt. Verder hebben we twee enzymen 
toegevoegd waarvoor voorheen nog geen experimentele kinetische gegevens beschikbaar 
waren en hebben we de kinetische parameters voor de enzymen fosfoglyceraatkinase (PGK) 
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en glycerol kinase geactualiseerd. De nieuwe versie geeft grotendeels dezelfde verdeling 
van fluxcontrole (een kwantitatieve maat voor criterium 2) over de verschillende enzymen 
als de eerdere versies, maar de nieuwe versie geeft een betere beschrijving van de remming 
door glycerol van de anaerobe glycolytische flux.

De glycolyse van T. brucei heeft een opmerkelijke organisatie. Een groot aantal reacties 
vindt plaats in gespecialiseerde peroxysomen, die glycosomen worden genoemd. Simulaties 
met eerdere versies van het glycolysemodel hebben tot de hypothese geleid dat glycosomen 
voorkomen dat het ATP die aan het eind van de route wordt gemaakt, gebruikt kan worden 
door hexokinase (HXK) en fosfofructokinase (PFK) katalyseren. Het in silico verwijderen 
van het glycosoom veroorzaakte ophoping van gefosforyleerde tussenproducten van de 
glycolyse na toediening van glucose. Dit wordt veroorzaakt door de afwezigheid van 
remming van HXK en PFK door deze tussenproducten. Uit de resultaten in hoofdstuk III 
blijkt dat dit effect ook optreedt in de nieuwe versie van het model. Ook laten we zien dat 
een dergelijk autocatalytisch probleem ook voorspeld wordt als glycerol wordt toegediend 
in de afwezigheid van een glycosomaal membraan: dan hoopt glycerol 3-fosfaat op.  In vitro 
experimenten laten zien dat na de toediening van glucose aan gemuteerde trypanosomen 
die lage levels van PEX14 (een eiwit dat andere eiwitten naar het glycosoom transporteert) 
hebben, glucose 6-fosfaat ophoopt. De toediening van glycerol aan deze gemuteerde 
trypanosomen resulteert in ophoping van glycerol 3-fosfaat. Dit is het eerste experimentele 
bewijs van de hypothese dat het glycosoom een alternatief is voor allostere regulatie van 
de kinases van de glycolyse om metabole explosies te voorkomen. Daarnaast laat dit de 
kracht zien van de modelvoorspellingen en geven de resultaten een extra argument voor het 
glycosoom als een aangrijpingspunt voor medicijnen.

Veranderingen in genexpressie kunnen een kwantitatief effect hebben op cellulaire routes 
(en zo de effectiviteit van medicijnen beinvloeden (zie ook criterium 3). In hoofdstuk 
IV  hebben we ons als doel gesteld om onze kwantitatieve methodologie uit te breiden 
naar het niveau van genexpressie. We hebben dit specifiek gedaan voor  PGK, een enzym 
waarvan T. brucei drie isovormen heeft. Deze isovormen komen op mRNA- en eiwit-
niveau verschillend tot expressie in de verschillende levensstadia. PGKB expressie is bijna 
exclusief voor het levensstadium in het insekt (het procyclische stadium), terwijl PGKC 
de dominante isovorm in het bloedstroom stadium is. De isovormen worden afgeschreven 
van het DNA als lange polycistronische voorloper mRNA moleculen [111], waaruit later 
de uiteindelijke mRNAs worden gemaakt in een proces dat ‘splicing’ genoemd wordt. 
Deze vorm van transcriptie maakt het niet mogelijk om de transcriptie van individuele 
mRNAs op transcriptie-niveau te reguleren.  We hebben onderzocht welke processen 
controle hebben over PGK-mRNA niveaus onder steady state condities en op welk niveau 
in de genexpressiecascade de expressie van de PGK isovormen gereguleerd wordt als de 
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parasiet overgaat in een ander levensstadium. Onze metingen laten zien dat er in steady 
state omstandigheden in de in vitro groeiende parasiet slechts weinig PGK transcripten 
zijn (gemiddeld 12 moleculen per cel), maar dat er vele eiwitmoleculen zijn (gemiddeld 
een miljoen per cel). Daarnaast hebben we ook gemeten hoe snel de voorloper mRNA 
moleculen worden geknipt en hoe snel deze voorloper mRNAs worden afgebroken.  
Ook hebben we gemeten hoeveel ribosomen er gemiddeld op een transcript zitten. Deze 
gegevens hebben we samen met informatie uit de literatuur over de levensduur van de 
uiteindelijke mRNAs gebruikt om een kinetisch model te maken van PGK transcriptie.  
Controle-analyse van dit model toonde aan dat de PGK-mRNA niveaus positief beinvloed 
worden door transcriptie en negatief door de afbraak. Er is geen noemenswaardige bijdrage 
van splicing of van de afbraak van het voorloper mRNA-molecuul.  Echter als de parasiet 
overgaat van de bloedstroomvorm naar het procyclische stadium worden de mRNA niveaus 
van de isovormen hoofdzakelijk gereguleerd door afbraak en niet door synthese. Het 
kwantitatieve model van PGK expressie kan als een blauwdruk dienen voor de toevoeging 
van genexpressie aan het in hoofdstuk II beschreven metabole model. Waarschijnlijk 
moeten dan wel voor elk enzym de expressieparameters  worden gemeten. 

In 2005 publiceerden Albert en collega’s [6] gegevens over de effecten van grote 
veranderingen in de enzymconcentraties van HXK, PFK, fosfoglyceraatmutase (PGAM), 
enolase (ENO) of pyruvaat kinase (PYK) op groei en metabolisme. Albert et al. hebben 
deze effecten gemeten in cellijnen waarin door middel van RNA-interferentie (RNAi) 
de concentraties van enzymen verlaagd konden worden. In hoofdstuk V hebben we deze 
gegevens over de glycolytische flux vergeleken met simulaties op basis van het nieuwe 
model (hoofdstuk II). Het kinetische model geeft een goede beschrijving van de in vivo rol 
van ENO.  In overeenstemming met het model zijn HXK en PYK in overmaat aanwezig 
(er stroomt nog 50% van de normale flux bij een vermindering van de enzyme concentratie 
tot 25%), hoewel de mate van overschot door het model wordt overschat. In vitro verlaging 
van de PFK concentratie leidt tot grotere effecten dan we in silico zien, maar de verlaging 
van de PFK concentratie is niet specifiek, daar ook de niveaus van andere enzymen omlaag 
gaan.  Omdat niet van alle enzymen de concentratie gemeten is, is een directe vergelijking 
tussen model en experiment voor PFK niet mogelijk. De metingen voor PGAM zijn als 
invoer voor het model gebruikt en dus zijn model en experiment voor dit enzym hetzelfde. 
Tezamen laten de resultaten zien dat het model kwalitatief een goede beschrijving van de 
glycolyse van T. brucei geeft, maar dat er op het kwantitatieve vlak nog verbeteringen 
nodig zijn. Verder is nog relevant om te vermelden dat in de resultaten van Albert et al. 
al zichtbaar was dat grote verlagingen van enzymconcentraties de expressie van andere 
enzymen beinvloeden (dit geldt bijvoorbeeld voor de verlaging van PFK gehalte). 
Aangezien we in het model telkens de concentratie van slechts een enkel enzym hebben 
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veranderd, zou bovenstaande gedeeltelijk kunnen verklaren waarom er een verschil is 
tussen modelvoorspelling en experiment. 

Om dergelijke effecten van de concentratieverlaging van een enzym op de expressie van 
andere glycolytische enzymen verder te onderzoeken, hebben we voor twee mutanten (HXK 
en PFK) uit de studie van Albert et al. de gevolgen van RNAi  voor de expressie van andere 
glycolytische enzymen gemeten. We hebben hierbij ook de glucosetransporteur mRNA’s 
meegenomen. Deze zijn niet gemeten door Albert et al. en van deze transporteiwitten is 
al bekend dat ze, onder normale omstandigheden substantiële controle uitoefenen over de 
glycolytische flux. We hebben gemeten dat de expressie van andere enzymen (waaronder 
degenen die coderen voor de glucose transporteurs) verandert na RNA interferentie met 
HXK of PFK. Deze genexpressie veranderingen kunnen een grote rol spelen in de regulatie 
van de glycolytische flux en kunnen het potentieel van een enzym als aangrijpingspunt voor 
medicijnen veranderen vergeleken met het potentieel dat slechts gebaseerd is op informatie 
over het metabole niveau (criterium 3).  

Uit eerdere in vitro en in silico analyses [27,28] is gebleken dat transport van glucose een hoge 
controle heeft over de glycolytische flux van T. brucei. Vanuit een metabool perspectief is 
de glucosetransporteur dus het sterkste doelwit voor medicijnen. Echter, als de parasiet kan 
reageren op remming van het transport van glucose door genexpressie te veranderen, dan 
zou dit het potentieel van dit doelwit kunnen verlagen (criterium 3), zeker als het zou gaan 
om een verandering in genexpressie met een homeostatisch effect. Er zouden dan hogere 
doses van een dergelijk medicijn nodig zijn, met mogelijke neveneffecten bij de gastheer 
als gevolg (criterium 5). Om de reactie van de parasiet op glucosetransportremming te 
bestuderen hebben we in hoofdstuk VI de bloedstroomvorm van de parasiet blootgesteld 
aan twee chemisch verschillende remmers, namelijk phloretine en 2-deoxy-D-glucose. 
Hoge doseringen van deze remmers, die de glycolytische flux met meer dan 50% verlagen, 
doden de parasiet. Dit dodelijke effect was ook al gezien in andere studies waarbij de 
activiteit van andere glycolytische enzymen was verlaagd. Echter, doseringen die de 
parasiet niet doden, maar wel de groei stoppen stimuleerden een genexpressierespons:  van 
verschillende glycolytische enzymen ging het niveau van het bijbehorende mRNA echter 
omlaag, en niet omhoog zoals wellicht verwacht.  Dit betrof ook het mRNA dat codeert voor 
een isovorm van de glucosetransporteur die normaal in de bloedstroomvorm tot expressie 
komt.  Daarnaast waren de mRNA niveaus voor typisch procyclische enzymen verhoogd. 
Door de activiteit te meten hebben we voor citrate synthase, een enzyme dat normaal 
alleen in procyclische trypanosomen tot expressie komt, aangetoond dat de respons niet 
beperkt blijft tot het niveau van het mRNA. Remming van glucosetransport leidt tot meer 
procyclische eigenschappen: mRNA-expressie van procyclines (membraaneiwitten in het 
procyclische levensstadium) werd meetbaar, cellen werden gevoelig voor concanavaline 
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A (hetgeen betekent dat ook procycline-eiwitten gemaakt werden) en de geremde cellen 
konden overleven onder procyclische kweekcondities. Als we deze resultaten bekijken 
in het licht van de omgeving in de gastheer dan zou de overgang naar het procyclische 
levensstadium, en dan in het bijzonder de expressie van procyclische manteleiwitten, 
nieuwe aangrijpingspunten opleveren voor medicijnen. Onze resultaten laten zien hoe 
genexpressie het potentieel van een doelwit kunnen beïnvloeden.

In dit proefschrift hebben we ons met name geconcentreerd op criterium 2 en 3 uit 
bovenstaande lijst.  Onze resultaten geven aan wat de sterke doelwitten zijn binnen de 
glycolyse van T. brucei. Deze resultaten kunnen gebruikt worden voor het maken van 
medicijnen die niet alleen het overeenkomstige eiwit remmen, maar dit ook kunnen 
bereiken (criterium 4) en die selectief genoeg zijn om hoofdzakelijk de parasiet te raken 
en nauwelijks de gastheer (criterium 5). De glucosetransporteur heeft tot voordeel dat het 
als membraaneiwit makkelijk te bereiken is voor medicijnen (criterium 4). Daarnaast geeft 
een in silico vergelijking tussen computermodellen van de glycolyse van de rode bloedcel 
en de trypanosoom (Bakker et al., in voorbereiding) aan dat glucose transport veel minder 
controle heeft over de flux in de rode bloedcel dan in de parasiet. Rode bloedcellen zullen 
dus minder last hebben van remming van glucose transport. Dit alles in ogenschouw 
nemend, concludeer ik dat glucose transport zeer geschikt  doelwit is voor medicijnen 
tegen trypanosomen. 

 De resultaten in dit proefschrift tonen de grote kracht aan van de combinatie van in vitro en 
in silico experimenten voor het kwantitatieve begrip van een cellulaire route op meerdere 
niveaus. Dit kwantitatieve begrip kan uiteindelijk leiden tot echte ‘network-based drug 
design’.  Dit kan dan leiden tot nieuwe ideëen voor  geneesmiddelen tegen uiteenlopende 
ziektes, waaronder parasitaire infectieziektes, kanker, autoimmuunziektes, en reuma.


