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Lysosomen zijn compart imenten in de cel die een belangrijke rol spelen 
bij het afbreken van exogene en endogene macromoleculen. Belangrijk voor 
de functie van lysosomen zijn een lage pH en de aanwezigheid van enzymen 
die gespecialiseerd zijn in de afbraak van macromoleculen zoals eiwitten, 
suiker-polymeren en vetten. Als één van deze enzymen niet goed functioneert 
of niet in het lysosoom aanwezig is kan het subs t raa t van dit enzym niet 
volledig afgebroken worden en onts taat er stapeling. Er zijn meer dan 40 van 
deze zogenaamde lysosomale stapelingsziekten bekend, waarvan de ziekte 
van Gaucher de meest voorkomende is. De oorzaak van de ziekte van 
Gaucher is een mutat ie in het gen van het enzym glucocerebrosidase. Dit is 
een lysosomaal enzym dat het lipide glucosylceramide (GlcCer) afbreekt tot 
glucose en ceramide. Beide producten k u n n e n dan door de cel opnieuw 
gebruikt worden. Door de mutat ie in het gen werkt dit enzym niet goed meer 
of is zelfs afwezig. Dit heeft tot gevolg dat GlcCer zich ophoopt in het 
lysosoom. Omdat GlcCer vooral veel voorkomt in 'oude' bloedcellen, zijn met 
name macrofagen aangedaan. Deze cellen ruimen door fagocytose 
verouderde cellen op waarbij een opname en afvoer naar lysosomen plaats 
vindt. Macrofagen waarvan de lysosomen GlcCer opstapelen veranderen in 
zogenaamde Toamcellen' (schuimcellen) en worden Gaucher cellen genoemd. 
Dit blijken geactiveerde macrofagen te zijn, wat inhoudt dat ze diverse pro-
inflammatoire (= ontstekingsreactie stimulerende) factoren en 
afbraakenzymen uitscheiden die onder andere de afweer verhogen. Er wordt 
algemeen aangenomen dat de Gaucher cellen op zijn minst verantwoordelijk 
zijn voor een deel van de klinische symptomen van Gaucher patiënten: de 
massale aanwezigheid van Gaucher cellen gaat gepaard met een vergroting 
van lever, milt en verstoringen in beenmerg en botmetabolisme. Een andere 
oorzaak voor de sterk vergrote lever en milt bij de ziekte van Gaucher kan 
een verhoogde proliferatie (groei) of hypertrofie (vergroting) van levercellen en 
miltcellen zijn. In de l i teratuur is namelijk aangetoond dat GlcCer een rol 
speelt in het verhogen van de proliferatiesnelheid van cellen. Hoe dit precies 
werkt is nog niet bekend. Het is aangetoond dat PKCÇ (protein kinase C 
zeta), een enzym dat een fosfaat aan zijn subs t raa t koppelt (een kinase), kan 
worden geactiveerd als de concentratie GlcCer in de cel stijgt. Het is echter 
nog niet aangetoond dat bepaalde kinases , die in een 
signaaltransductiecascade vaak volgen op PKCÇ-activatie (zoals N F - K B en 
Raf-1), ook worden geactiveerd. Een signaaltransductiecascade is een reeks 
van activaties van enzymen in een cel om een signaal in de celkern te 
krijgen. 

Een voorwaarde voor proliferatie is een verhoogde eiwitsynthese en een 
verlaagde eiwitafbraak. Eiwitten waarvan bekend is dat ze een rol spelen in 
de regulatie van eiwitsynthese en eiwitafbraak zijn PI-3-kinase en p70S6 
kinase. Deze enzymen maken deel uit van een signaaltransductiecascade die 
in levercellen wordt geactiveerd door aminozuren. Deze aminozuur-
signaaltransductie is recent ook aangetoond in andere celtypen. Om meer 
inzicht te krijgen in de signaaltransductieroute die wordt gebruikt als GlcCer 
in de cel wordt verhoogd is in HepG2 cellen (een h u m a n e levertumor cellijn) 
het effect bepaald van verandering van de concentratie GlcCer in de cel 
(hoofdstuk 2). CBE (conduritol B epoxide) is een stofje dat de afbraak remt 
van GlcCer omdat het specifiek het lysosomale glucocerebrosidase remt. Het 
effect is dus vergelijkbaar met de ziekte van Gaucher. PDMP (l-phenyl-2-
decanoylamino-3-morpholino-l-propanol) is een chemische stof die GlcCer 
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verlaagt door het enzym te remmen dat glucose aan ceramide bindt. 
Verhoging van GlcCer met behulp van CBE had geen effect op eiwitsynthese 
zelf (in aan- of afwezigheid van aminozuren). Remmers van PI-3-kinase die 
de eiwitsynthese verlagen hadden wel effect, maar verhoging van GlcCer had 
ook in deze situatie geen additioneel effect. Verhoging of verlaging van 
GlcCer had ook geen effect op de fosforylering (maat voor de activatie) van 
p70S6 kinase in aan- of afwezigheid van aminozuren. Wat opviel aan de 
HepG2 cellen was dat de basale eiwitsynthese vrij hoog was en dat de 
concentratie GlcCer veel hoger was dan in primaire (niet delende) levercellen. 
Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit dat het tumorcellen zijn. De 
verwachting was dat het verlagen van de concentratie GlcCer de 
proliferatiesnelheid van de HepG2 cellen zou verlagen en dat veranderingen 
in de concentratie GlcCer in het algemeen het effect van aminozuren en de 
signaaltransductie zou veranderen. In hoofdstuk 2 zijn hier echter geen 
bewijzen voor gevonden. 

Van ceramide, het afbraakproduct en de grondstof voor GlcCer, is 
bekend dat het een rol speelt in een signaaltransductie route die leidt tot 
apoptose (geprogrammeerde celdood). De signaaltransductieroute waarin 
ceramide een rol speelt is goed bestudeerd. Nadat aanvankelijk in de 
l i teratuur werd aangetoond dat ceramide een rol speelt in apoptose, bleek dit 
later niet zo eenduidig te zijn. Er is een ander s ignaaltransductiepad waarin 
ceramide ook een rol speelt, dat aanleiding geeft tot cel proliferatie en 
immunologische activatie. Omdat verondersteld wordt in de l i teratuur dat 
beide lipiden een tegengestelde rol spelen in het metabolisme (positieve en 
negatieve beïnvloeding) kan de verhouding van GlcCer en ceramide 
belangrijk zijn voor de pathofysiologie (het ziekteproces) van de ziekte van 
Gaucher. Om beide lipiden te kunnen meten zijn drie methoden vergeleken 
(hoofdstuk 3). De algemeen gebruikte methode met behulp van TLC (dunne 
laag chromatografie) was wel reproduceerbaar, maar niet erg gevoelig (veel 
onderzoeksmateriaal nodig). Bovendien kunnen GlcCer en ceramide niet 
gescheiden worden van het totale mengsel lipiden in één en hetzelfde 
monster . Een tweede methode was gebaseerd op een enzymassay: DAG 
kinase (diacylglycerolkinase) werd gebruikt om ceramide te fosforyleren met 
een radioactief gemerkt fosfaat. De lipiden werden vervolgens gescheiden en 
de hoeveelheid radioactiviteit gebonden aan ceramide werd gemeten. GlcCer 
werd bepaald door het monster eerst te behandelen met gezuiverd 
glucocerebrosidase, zodat GlcCer werd omgezet in glucose en ceramide. 
Vervolgens werd de ceramide door DAG kinase gelabeld met radioactief 
fosfaat. De hoeveelheid ceramide gemeten zonder glucocerebrosidase werd 
afgetrokken van de hoeveelheid ceramide na de behandeling. Voor zuivere 
s tandaard lipiden werkte deze assay goed, echter de reproduceerbaarheid 
bleek onvoldoende voor complexe mengsels zoals p lasma monsters . Dit 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat andere factoren in p lasma 
de kinase-gekoppelde bepaling beïnvloeden. Een laatste methode die werd 
getest om GlcCer en ceramide in p lasma monsters te bepalen was een HPLC 
methode (hoge druk vloeistof chromatografie). Deze scheidingsmethode 
maakt gebruik van een kolom waarop een lipidenmengsel met een bepaalde 
loopvloeistof onder hoge druk kan worden gescheiden. Het bleek dat deze 
methode nauwkeurig GlcCer en ceramide in één p lasma monster zeer 
gevoelig en betrouwbaar kon meten. 

Lipiden zoals GlcCer en ceramide zijn slecht wateroplosbaar en in het 
bloed gebonden aan lipoprotéine partikels. Als de lipoprotéine partikels in 
p lasma worden gescheiden levert dat 4 fracties op: VLDL (very low density 
(heel lage dichtheid) lipoprotéine), LDL (lage dichtheid lipoprotéine), HDL 
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(hoge dichtheid lipoprotéine) en LPDS (lipoprotéine deficiënt serum). Naast 
het vergelijken van 3 methoden om GlcCer en ceramide te meten werd in 
hoofdstuk 3 tevens de HPLC-methode gebruikt om de verdeling van GlcCer 
en ceramide over deze verschillende lipoproteïne-fracties in p lasma te 
bepalen. In deze kleine studie werd het p lasma van twee onbehandelde 
Gaucher patiënten en twee, wat betreft leeftijd en geslacht vergelijkbare, 
controle personen gebruikt. Voor het fractioneren van p lasma in 
lipoproteïne-fracties was vers plasma van gevaste personen nodig. Na het 
scheiden van de lipoproteïnen bleek dat de hoeveelheid van VLDL verhoogd 
en van LDL en HDL verlaagd was in de Gaucher patiënten ten opzichte van 
de controle personen. De verlaging van LDL en HDL was eerder beschreven 
in de l i teratuur. De concentratie van ceramide in de lipoprotéine particles 
was niet abnormaal in Gaucher patiënten, wel bleek de concentratie van 
GlcCer sterk verhoogd in VLDL, LDL en HDL. Omdat het VLDL door de lever 
wordt aangemaakt , duidt een verhoging van GlcCer in VLDL erop, dat de 
lever meer GlcCer maakt en het gebonden aan VLDL uitscheidt in het 
plasma van aangedane Gaucher patiënten. Dit houdt in dat de concentratie 
GlcCer nog meer verhoogd wordt door aanvoer vanuit de lever. De reden 
waarom de lever dit doet is niet bekend, maar een verklaring zou k u n n e n 
zijn dat de geactiveerde macrofagen (Gaucher cellen), eiwitten ui tscheiden 
zoals TNF-alfa die rechtstreeks de glycolipid a a n m a a k aanzwengelen. 

De gangbare therapie voor de ziekte van Gaucher is de zogenaamde 
enzym suppletie therapie. Intraveneus toegediend glucocerebrosidase wordt 
opgenomen door macrofagen en zorgt ervoor dat een deel van het gestapelde 
GlcCer wordt afgebroken. Vrij recent is een nieuwe therapie voor Gaucher 
patiënten ontwikkeld, de zogenaamde subs t raa t deprivatietherapie. Deze 
therapie is erop gericht om de hoeveelheid subs t raa t (GlcCer) van het 
ontbrekende enzym glucocerebrosidase te verlagen in Gaucher patiënten. 
Hiertoe nemen patiënten oraal een chemische stof, butyl-deoxinojirimycm 
(DNJ), in die de a a n m a a k van GlcCer remt. In het vierde hoofdstuk is de 
HPLC-methode gebruikt om GlcCer en ceramide te bepalen in p lasma van 
Gaucher patiënten en controle personen en is het effect van enzym suppletie 
therapie en subs t raa t deprivatie therapie op deze waarden bepaald. 

Het bleek dat de verhouding GlcCer over ceramide in het p lasma van 
Gaucher patiënten duidelijk hoger was dan in controle plasma. Hoewel de 
concentratie GlcCer sterk overlapte in p lasma van Gaucher patiënten en 
controle personen was er bijna geen overlap in de verhouding GlcCer over 
ceramide. Verder bleek de activiteit van het enzym chitotriosidase in het 
p lasma van Gaucher pat iënten evenredig te zijn met de concentratie GlcCer. 
Chitotriosidase is een enzym dat door Gaucher cellen wordt uitgescheiden. 
Het wordt gezien als een directe marker voor het aantal aanwezige Gaucher 
cellen. Na enzymtherapie daalde de chitotriosidase activiteit sneller dan de 
concentratie GlcCer in plasma, waardoor er niet langer een absoluut verband 
was tussen beide waarden. Dit wijst erop dat de enzymtherapie direct werkt 
op de afname van activiteit van Gaucher cellen, door de GlcCer lokaal in de 
Gaucher cellen af te breken. Bij subs t raa t deprivatie therapie n a m de 
concentratie GlcCer in p lasma sterker af dan gevonden werd bij enzym 
therapie, terwijl de activiteit van chitotriosidase in p lasma juis t minder sterk 
afnam. Dit komt overeen met de in hoofdstuk 3 gestelde hypothese dat de 
lever een rol speelt in de verhoging van de concentratie GlcCer in p lasma van 
Gaucher patiënten. Uit deze gegevens blijkt verder dat chitotriosidase en 
p lasma GlcCer markers zijn voor verschillende processen die een rol spelen 
in de pathofysiologie van de ziekte van Gaucher: chitotriosidase is een maa t 
voor de activiteit van de macrofagen (Gaucher cellen) en p lasma GlcCer is 
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een maa t voor het effect van de ziekte op de lever. Ju i s t hierdoor is het van 
belang om in Gaucher patiënten beide markers te bepalen. Omdat de enzym 
suppletie therapie direct op de macrofagen werkt en de subs t raa t deprivatie 
op de a a n m a a k van GlcCer in weefsels (waaronder de lever), zou het 
interessant zijn om deze beide therapiën te combineren. 

In de studies beschreven in dit deel van het proefschrift is geen bewijs 
gevonden ter ondersteuning van de hypothese dat de verhoging van GlcCer 
in Gaucher patiënten celgroei stimuleert en zo een rol speelt bij de vergroting 
van de lever en de milt in deze patiënten. Verder is gebleken dat de HPLC-
methode beschreven in hoofdstuk 3 een betrouwbare methode is om GlcCer 
en ceramide in plasma's te meten. De verhoging van GlcCer in het p lasma 
van Gaucher patiënten lijkt eerder veroorzaakt te worden door een verhoogde 
uitscheiding van GlcCer door de lever dan door uitwisseling met bloedcellen. 
De verhouding GlcCer over ceramide is een duidelijke indicatie voor de ziekte 
van Gaucher, ongeacht de ernst van de ziekte. 
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