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Titel van het proefschrift: 
Deciphering the structure and function of select membrane associated proteins in 

haemo-protozoan parasites 

Curriculum vitae 

Hemoparasitaire protisten leven in het voedselrijke hemolymfatisch 
systeem van de gewervelde gastheer. Hemoparasitaire protisten van 
de geslachten Trypanosoma (Regnum Protozoa) en Plasmodium 
(Regnum Chromista), zijn verwekkers van ziekten die van groot 
medisch en veterinair belang zijn, namelijk slaapziekte en malaria. Op 
hun celmembraan is een GPI-gebonden proteoom verankerd, dat 
samen met niet-covalent gebonden componenten, een belangrijke 
virulentiefactor vormt bij deze parasitaire infecties. De opheldering 
van de structuur van de verschillende componenten ervan is een 
essentiële vereiste voor de ontwikkeling van diagnostica of 
profylactische behandelingen tegen deze parasieten. 

In dit doctoraal proefschrift wordt het werk beschreven dat werd 
uitgevoerd om de structuur en functie te bepalen van geselecteerde 
membraan-geassocieerde eiwitten van hemoprotozoaire parasieten, 
meer bepaald de trypanosomale transferrine-receptor (TbTfR). De 
TbTfR is een heterodimeer complex waarvan de subeenheden 
gecodeerd worden door twee verwante genen (pESAG6 en 7) van de 
bloedbaanexpressie site (BES) van Trypanosoma brucei. De TbTfR stelt 
de trypanosoom in staat om ijzer uit de bloedbaan van de gastheer te 
verwerven onder de vorm van serumtransferrine. In deze studie 
werden recombinante pESAG6- en pESAG7-eiwitconstructen tot 
expressie gebracht in een Escherichia coli-expressiesysteem, waarbij 
inclusielichamen werden gevormd. De karakterisering van deze 
eiwitten werd verhinderd als gevolg van de onmogelijkheid om 
oplosbaar, zuiver en correct gevouwen eiwit uit de gevormde 
inclusielichaampjes te extraheren en te zuiveren. 

Gebruik makend van verschillende anti-pESAG6-nanobodies, werd in 
deze studie een nieuw protocol voor nanobody-expressie ontwikkeld. 
Door eenvoudige maar biologisch significante wijzigingen aan te 
brengen aan het conventioneel bacteriële expressieprotocol, kon met 
dit nieuwe protocol een tot 9-voudige toename van de opbrengst aan 
zuivere nanobodies bereikt worden. Met behulp van indirecte ELISA 
werd binding van deze anti-pESAG6 nanobodies aangetoond aan de 
tot expressie gebrachte en geëxtraheerde, maar ongevouwen en 
onzuivere pESAG6-, pESAG7- en pESAG6/7-constructen. Dit werd 
beschouwd als een aanwijzing van de aanwezigheid van 
geconserveerde epitopen. Via binding van de anti-pESAG-nanobodies 
op western blots van het pESAG6-construct, kon aangetoond worden 
dat de herkende epitopen lineair zijn. De anti-pESAG6-nanobodies 
bonden ook aan een niet-VSG-component van volledig 
trypanosoomlysaat van de nauw-verwante T. brucei en T. evansi, maar 
niet aan dat van de ver-verwante T. congolense. Tevens werd door 
flowcytometrische testen binding van de nanobodies aan zowel 
levende als gefixeerde trypanosomen aangetoond. De nanobodies 
lokten echter geen biologisch fenotype uit op gekweekte ex vivo 
trypanosomen. De resultaten wijzen erop dat de nanobodies als 
diagnosticum zullen kunnen gebruikt worden, op voorwaarde dat een 
verbeterde antigeenexpressie, constructie van een nanobody bank en 
selectie kan bekomen worden. 
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