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Samenvatting

Dit proefschrift bestaat uit studies over de effecten van de  farmacologische 
modulatie van de glycosphingolipiden sythese op verschillende aspecten van het 
metabool syndroom. 
In hoofdstuk I wordt de acthergrond informatie gegeven bij dit proefschrift. Het 
metabool syndroom is een verzameling van metabole afwijkingen die kunnen 
leiden tot diabetes, atherosclerose en niet-alcoholische leververvetting. Ath-
erosclerose is de belangrijkste onderliggende oorzaak van coronaire hartziekten 
en wordt beschouwd als een complex en multifactoriëel proces. Een verhoogde 
concentratie van plasma cholesterol  is een van de belangrijkste risicofactoren 
voor het ontwikkelen van atherosclerose. De behandeling heeft zich hoofdzake-
lijk gericht op cholesterol synthase en homeostase.  Glycophingolipiden zijn lip-
iden die worden gevonden in celmembranen en zijn de laatste decennia belan-
grijk geworden vanwege hun aandeel in verschillende aandoeningen. Meerdere 
experimentele bewijzen richten zich op een verbinding tussen atherosclerose en 
abnormaliteiten in glycoshingolipiden metabolisme. De iminosuiker AMP-DNM 
is een specifieke remmer voor het enzym glucosylceramide synthase (GCS), een 
belangrijk enzym in de glycosphingolipiden synthese. AMP-DNM behandeling 
op knaagdier modellen voor het metabool syndroom leidde tot  een verbeterde 
glucose en cholesterol homeostase.  Uitgaande van deze positieve resultaten en 
informatie uit literatuur over glycosphingolipiden en atherosclerose, besloten 
we om de  effecten van AMP-DNM behandeling op atherosclerose in proefdieren 
te testen. De resultaten van de verschillende studies zijn verderop beschreven.
Hoofdstuk II beschrijft een studie over de effecten van AMP-DNM behandeling 
op preventie van atherosclerose. APOE3*Leiden en LDLR( - / -) muizen werden 
gevoederd met een dieet rijk aan cholesterol. Een aantal muizen kregen een 
dieet met AMP-DNM en een aantal zonder.  De iminosuiker voorkwam hyper-
lipidemia, verbeterde het  lipidenprofiel  en verminderd de ontwikkeling van 
atherosclerose. Het effect van AMP-DNM werd geassocieerd met verbeterde 
cholesterol homeostases, verhoogde secretie van gal lipiden en neutrale stero-
len excretie, en verlaagde inflammatoire markers. 
AMP-DNM remt zowel GCS als lysosomale en niet-lysosomale enzym glucocer-
ebrosidase( GBA1 en GBA2). De idose-analoog van AMP-DNM, L-ido-AMP-DNM, 
remt GCS and GBA2, maar remt nauwelijks GBA1. In hoofdstuk III vergeleken we 
de effecten van AMP-DNM en L-ido-AMP-DNM behandeling op atherosclerose  
preventie in LDLR (-/-) muizen. We ontdekten dat alleen AMP-DNM de ontwik-
keling van atherosclerotische lesie voorkwam. In tegenstelling tot AMP-DNM, 
veroorzaakt L-ido-AMP-DNM nauwelijks secretie van gal lipiden en fecale excre-
tie van cholesterol . Onze resultaten suggereren dat het anti-atherogeen effect 
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van AMP-DNM gelijktijdige remming van GBA1 vereist. Met het oog op de effec-
ten van de AMP-DNM behandeling op preventie van atherosclerose, hebben we 
ook gekeken naar de effecten van AMP-DNM op regressie, stilstand of afname 
van progressie van atherosclerose  (hoofdstuk IV). In deze studie hebben we 
LDLR (-/-) muizen, met van tevoren opgewekte atherosclerose, voor 6 weken 
behandeld met AMP-DNM. Deze korte korte behandel periode had geen invloed 
op afname van de gecompliceerde atherosclerotische plaques van de muizen.
In hoofdstuk V wordt verslag gedaan van de positieve effecten op proefdieren 
van oefeningen met een loopwiel. We vonden dat lichamelijke activiteit het 
cholesterol metabolisme positief beïnvloedt door verhoogde fecale excretie 
van cholesterol, vooral in de vorm van galzouten en neutrale sterolen, dit vero-
orzaakte vermindering van atherosclerose. Deze effecten zijn vergelijkbaar met 
de effecten van AMP-DNM.
In hoofdstuk VI wordt ingegaan op de rol van plasma chitotriossidase  als bio-
marker voor atherosclerose in proefdieren. Chitotriosidase is een chitinase die 
wordt uitgescheiden door lipiden-bevattende macrofagen. Bij patienten met de 
ziekte van Gaucher wordt chitotriosidase in grote hoeveelheden geproduceerd. 
In mensen wordt chitotriosidase uitgedrukt in de atherosclerotische lesie, en 
de enzymactiviteit correleert met atherosclerose. Bij muizen vonden we dat 
chitotriossidase ook wordt uitgescheiden door macrofagen in de plaque, maar 
de enzymactiviteit in plasma correleert niet met plaque-oppervlakte in de sinus 
aortae van de muizen. 
AMP-DNM behandeling toonde consequent een indrukwekkende effect op cho-
lesterol homeostase, beinvloed door verhoogde fecale excretie van cholester-
ol. Ezetimibe is een remmer van intestinale absorptie van cholesterol en toont 
vergelijkbare effecten met AMP-DNM aan. In hoofdstuk VII, bestuderen we de 
effecten van AMP-DNM behandeling alleen of in combinatie met Ezetimibe. De 
combinatie behandeling veroorzaakte een 2-voudige verhoging van de choles-
terol output, hetgeen doet vermoeden dat het effect van de twee verbindingen 
accumulatief is. Dus AMP-DNM treedt op door een ander mechanisme en is niet 
van invloed op de intestinale absorptie van cholesterol.  
Atherosclerose is de klinische manifestatie van het metabool syndroom in de 
vaten. In de lever is de niet-alcoholische leververvetting (NASH) de manifestatie 
van het metabole syndroom. Aangezien deze aandoening gelijkenissen vertoon 
met atherosclerose, besloten we muizen met NASH te behandelen met AMP-
DNM. We ondervonden (hoofdstuk VIII) dat de behandeling de leversteatose 
en leverfibrose bijna volledig kon genezen. In de levers van behandelde muizen 
waren de lipiden niveau’s en vet ophopingen genormaliseerd. De AMP-DNM be-
handeling verbeterde de insuline gevoeligheid en corrigeerde ontstekingen. Een 
mogelijke verklaring voor deze indrukwekkende effecten kunnen voortkomen uit 
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de waargenomen stimulatie van de beta-oxidatie en de afgenomen lipogenese.
In hoofdstuk IX  geven we een overzicht van de positieve effecten van AMP-DNM 
op glucose homeostase in knaagdier modellen voor het metabool syndroom. 
Ook wordt de rol van glycosphingolipiden in glucose homeostase besproken, 
evenals de mogelijkheid van het gebruik van iminosuikers voor de behandeling 
van insuline resistentie. 
In hoofdstuk X worden de algemene resultaten van de verschillende studies be-
sproken. De positieve effecten van AMP-DNM op cholesterol homeostase, ath-
erosclerose en NASH zijn herzien en er worden toekomstperspectieven gegeven.


