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Samenvatting 

De infectieziekte tuberculose (TB) is een zeer besmettelijke ziekte die via de lucht wordt 

verspreid. Deze oude ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis 

die voornamelijk de longen aantast, maar ook andere organen of slijmvliezen kan aanvallen. 

Tuberculose komt in de hele wereld voor, maar de meeste besmettingen vinden plaats in 

Azië, Zuid Amerika, Afrika en in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is TB op dit moment de meest dodelijke 

infectieziekte ter wereld. 

De slimme tuberculosebacteriën kunnen als het ware in een slapende toestand overleven in 

menselijke cellen, in zogenaamde fagosomen, zodat het vele jaren kan duren voordat iemand 

uiteindelijk symptomen ontwikkelt. Vooral deze sluimerende bacteriën zijn bijzonder 

moeilijk te identificeren en te bestrijden. Slechts 5% van de individuen die besmet zijn met 

latente M. tuberculosis bacteriën, ontwikkelen ooit actieve TB. De actieve vorm van TB kan 

meestal bestreden worden met een cocktail van verschillende antibiotica, maar de 

behandeling duurt erg lang en veroorzaakt dikwijls ernstige bijwerkingen. Daarenboven, is er 

een zorgwekkende toename van het aantal antibioticaresistente stammen van M. tuberculosis. 

Om infectie te voorkomen, wordt kinderen in hoge risico gebieden ingeënt met het BCG 

(Bacillus Calmette-Guerin) vaccin. De bacteriën in het BCG-vaccin zijn nog levend maar 

verzwakt, zodat ze geen TB kunnen veroorzaken. Genoomanalyse van BCG bacteriën toonde 

aan dat een aantal DNA regio’s verdwenen waren in vergelijking met de genoomsequentie 

van besmettelijke M. tuberculose stammen. Eén van deze regio’s omvat genen die instaan 

voor het zogenaamde type VII secretiesysteem ESX-1. Dit secretieapparaat is een 

transportsysteem dat opgebouwd is uit verschillende eiwitten en zich bevindt in de binnenste 

celmembraan van M. tuberculosis bacteriën. De eiwitten die via het ESX-1 systeem door de 

bacterie uitgescheiden worden en zo vrijkomen in de fagosomen, spelen een cruciale rol in 

het ziekteproces van tuberculeuze mycobacteriën. Als gevolg is het ESX-1 systeem één van 

de belangrijkste virulentiefactoren van M. tuberculosis. 

Naast ESX-1 werden nog vier andere ESX systemen ontdekt in M. tuberulosis. Vooral ESX-5 

is zeer interessant omdat het alleen voorkomt in ziekteverwekkende of pathogene 

mycobacteriën. Een belangrijke klasse van eiwitten die de tuberculosebacterie uitscheid zijn 

de PE en PPE eiwitten die uniek zijn voor mycobacteriën. Hun functie is grotendeels 

onbekend, maar wel is duidelijk dat deze eiwitten een belangrijke rol spelen in de 
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ziekteverwekkende capaciteit (virulentie) van de tuberculosebacterie. PE/PPE eiwitten (ook 

substraten genoemd) worden voornamelijk uitgescheiden door ESX-5, maar zijn ook 

substraten van andere ESX systemen. In dit proefschrift wordt dieper ingegaan op een familie 

van eiwitten die belangrijk is in de eerste stappen van het transportproces van PE/PPE 

eiwitten via type VII secretiesystemen. Deze zogenaamde EspG chaperonne-eiwitten 

bevinden zich in het oplosbare deel van de cel (cytosol) waar ze de eiwitten die uitgescheiden 

moeten worden in oplossing houden door de vorming van EspG/substraat eiwitcomplexen. 

Elk systeem heeft zijn eigen EspG eiwit dat specifiek de PE/PPE substraten van dat systeem 

hereknt. In hoofdstuk 2, wordt voor de eiwitstructuur van één specifiek complex van EspG 

en PE/PPE eiwitten beschreven. Door middel van biofysische technieken en bindingsstudies 

konden we aantonen dat één monomeer van het EspG van ESX-5 (EspG5) bindt aan één 

complex van PE25 en PPE41, twee eiwitten die samen in gevouwen toestand getransporteerd 

worden door het ESX-5 secretiesysteem. Het chaperonne bindt deze doelwiteiwitten met 

nanomolaire affiniteit en de aminozuren die belangrijk zijn voor deze interactie werden 

geïdentificeerd door middel van mutatie analyse. 

In Hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de structurele verschillen tussen EspG chaperonnes 

van diverse ESX secretiesystemen (ESX-1, 3 en 5) om inzicht te krijgen in de 

bindingsspecificiteit. Bijkomende kristalstructuren van verschillende EspG chaperonnes 

worden vergeleken met structurele modellen van EspG chaperonnes in oplossing, zij het 

alleen of in complex met PE/PPE eiwitten. Deze modellen werden berekend met behulp van 

kleine-hoek Röntgenstraling verstrooiing (SAXS). Deze techniek laat toe de flexibiliteit en de 

oligomerisatie van eiwitten te onderzoeken in oplosbare vorm, zonder de limitatie van 

kristallisatie. De intrinsieke flexibiliteit, alsook de tendens die EspG eiwitten vertonen om 

eiwitdimeren te vormen, dragen wellicht bij tot de systeemspecificiteit van EspG eiwitten en 

tot hun capaciteit om met hoge affiniteit een uitgebreide set van PE/PPE substraten te binden 

in het cytosol. 

Naast ESX secretiesystemen, heeft de tuberculosebacterie nog een heel arsenaal aan andere 

effectieve moleculen en mechanismen die bijdragen tot het volledige infectieproces en het 

omzeilen van het afweersysteem van de gastheercellen. Toxine-antitoxine (TA) modules zijn 

kleine regulatorische netwerken die de overleving van de bacteriële populatie verzekeren 

onder moeilijke omstandigheden (zoals gedurende bacteriële groei in de fagosomen). Het 

verstoren van de functie van TA modules zou eventueel als gevolg kunnen hebben dat de 

tuberculosebacterie niet meer efficiënt kan groeien na infectie van zijn gastheer. Dit concept 
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biedt aldus perspectief voor de ontwikkeling van een anti-TB therapie. Problematisch hierbij 

is de vaststelling dat de gifstoffen (toxinen) van typische TA modules alleen de groei van de 

tuberculosebacteriën vertragen, met als gevolg dat de bacterie in een sluimerende toestand 

belandt, maar niet uitgeschakeld is. In dit proefschrift wordt ingegaan op twee atypische TA 

modules waarvan de toxines niet alleen de bacteriële groei verhinderen, maar ook celdodende 

activiteit hebben.  

Hoofdstuk 4 omvat een interdisciplinaire studie over een nieuw TA systeem in M. 

tuberculosis, genaamd mycobacterieel “suicide” toxine-antitoxine, of MbsTA. We hebben de 

kristalstructuur van het MbsTA complex bepaald en toonden aan dat dit complex in staat is 

om grote oligomeren te vormen. De structuur bewijst dat het MbsT toxine een vouwing heeft 

kenmerkend is voor een klasse van bacteriële toxines die menselijke cellen aanvallen, zoals 

het difterie toxine, inclusief een bindingsplaats voor een Nicotinamide Adenine Dinucleotide 

(NAD+) molecuul. Het antitoxine MbsA verhindert de activiteit van MbsT door het blokkeren 

van de toegang tot de NAD+-bindingsplaats. We toonden aan dat MbsT de cofactor NAD+ 

zeer efficiënt afbreekt waarbij als reactieproducten nicotinamide en gefosforyleerd ADP-

ribose aangemaakt worden. Dit reactiemechanisme is afhankelijk van de aanwezigheid van 

anorganisch fosfaat. NAD+ is de belangrijkste elektronenacceptor bij de oxidatie van 

brandstofmoleculen. Als gevolg is de activiteit van MbsT in bacteriële cellen dodelijk, 

omwille van een uitputting van de NAD+ reserves van de bacterie. De enzymatische activiteit 

van MbsT is nog nooit eerder beschreven en aldus is MbsT een nieuw type fosforylase. Onze 

structurele en biochemische data werden aangevuld met functionele resultaten uit 

infectiestudies met muizen. Zo ontdekten we dat een activering van het MbsT eiwit in de 

tuberculosebacteriën waarmee eerder muizen werden besmet, resulteert in een 

beschermingseffect vergelijkbaar met een typische antibioticakuur. Met deze kennis zou het 

eventueel mogelijk kunnen zijn om in de toekomst nieuwe antibiotica te ontwikkelen die de 

activiteit van MbsT stimuleren, bijvoorbeeld door het verhinderen van de vorming van 

inactieve MbsTA complexen in de tuberculosebacterie. 

Tenslotte wordt in Hoofdstuk 5 de kristalstructuur van het antitoxine VapB45 beschreven. 

Ondanks het feit dat dit antitoxine en het overeenkomstige toxine VapC45 eerder 

geclassificeerd werden in de Type II VapBC subfamilie van TA modules, wijzen onze 

structurele data erop dat VapBC45 een atypisch lid is van deze subfamilie. In tegenstelling tot 

andere VapB antitoxines, is VapB45 geen ongevouwen eiwit zonder duidelijke structuur, 

maar een dimeer eiwit met een unieke architectuur inclusief DNA-bindende motieven. Dit 
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zou erop kunnen wijzen dat VapB45 de activiteit van het VapC45 toxine op een andere 

manier reguleert dan klassieke VapC toxines.  

Het onderzoekswerk dat in dit proefschrift beschreven wordt, draagt bij tot onze moleculaire 

kennis van essentiële factoren die belangrijk zijn in het besmettingsproces van de tuberculose 

bacterie en introduceert nieuwe eiwitsystemen die mogelijk gemanipuleerd kunnen worden 

om tuberculosebacteriën in de toekomst doelgericht te kunnen bestrijden.  

 

 

  


