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Samenvatting 

Samenvatting 

Aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, spelen een belangrijke rol in 
de regulatie van de aanmaak en afbraak van eiwitten en glycogeen. 
Glycogeen is de Voorraad'-vorm van glucose die gebruikt wordt om het 
lichaam van energie te voorzien, zodra glucose in het bloed tekortschiet. 
Aminozuren k u n n e n op een aanta l manieren beschikbaar komen in de lever. 
Ten eerste nemen wij aminozuren tot ons door middel van onze voeding. 
Voeding bevat namelijk eiwitten die in het maagdarmkanaa l worden 
afgebroken tot aminozuren. Deze aminozuren worden via de bloedcirculatie 
naar de lever getransporteerd. De tweede manier waarop de lever aan 
aminozuren komt is via afbraak van overbodige of te vervangen eiwitten in de 
lever zelf of elders in het lichaam. Afbraak van eiwitten (proteolyse) is een 
continu proces in de cel. Een vorm van proteolyse die gestimuleerd wordt als 
de concentratie aminozuren in het bloed laag is (bijvoorbeeld tijdens vasten) 
is autofagie. Autofagie vindt plaats via de lysosomen (organeilen die 
gespecialiseerd zijn in de afbraak van hoog-moleculaire stoffen in de cel). 
Door middel van dit proces worden eiwitten en zelfs complete celorganellen 
(structuren in de cel die een specifieke functie hebben) afgebroken. 

In geïsoleerde rattelevercellen st imuleren aminozuren glycogeen synthese 
uit glucose (glycogeen bestaat uit een lange keten van glucose moleculen). 
Het mechanisme hierachter is als volgt: Aminozuren worden tegelijk met 
natr ium-ionen de cel in getransporteerd. Door de verhoogde concentratie 
natr ium-ionen in de cel gaat water de cel in (dit proces heet osmose). De cel 
zwelt op, maar probeert zijn volume zo veel mogelijk constant te houden. Dit 
gebeurt via "gereguleerde volume verkleining". Om dit te bereiken worden 
chloride-ionen uit de cel getransporteerd. Omdat chloride de aanmaak van 
glycogeen remt, zal een daling van de concentratie chloride in de cel leiden 
tot een verhoging van de glycogeen aanmaak . Omgekeerd krimpt de cel door 
bijvoorbeeld een hoge concentratie ionen buiten de cel: water gaat dan via 
osmose de cel uit, via "gereguleerde volume vergroting" wordt de concentratie 
chloride in de cel verhoogd en glycogeen synthese wordt geremd. Naast 
regulatie door de intracellulaire chloride concentraties wordt 
glycogeensynthese ook geremd door wortmannine en LY294002. Dit zijn 
chemische stoffen die het enzym PI-3-kinase, dat een rol speelt in 
signaaltransductie processen, remmen. Echter de remming van de glycogeen 
synthese met LY294002 is bijna compleet, terwijl wortmannine maar 
gedeeltelijk remt. Dit geeft aan dat PI-3-kinase zelf geen rol speelt in de 
aminozuur gestimuleerde glycogeensynthese en dat remming door 
wortmannine en LY294002 berus t op niet-specifieke effecten van deze 
stoffen. Verder blijkt uit hoofdstukken 2 en 3 dat niet alleen PI-3 kinase, 
maar zelfs de mTOR / p70S6 kinase / S6 signaal t ransduct ieroute (een ' 
signaal t ransduct ieroute is het proces om een "observatie" buiten de cel via 
enzymen aan de celinhoud te rapporteren zodat de cel kan reageren) die door 
amino zuren wordt aangezet geen rol speelt in de aminozuur-gest imuleerde 
glycogeensynthese. In HepG2 cellen, namelijk, is glycogeensynthese niet 
beïnvloedbaar door aminozuren, terwijl p70S6 kinase wel wordt geactiveerd 
(hoofdstuk 2). Bovendien heeft rapamycine, een chemische stof die de mTOR 
signaaltransductie route en dus p70S6 kinase activatie remt, ook geen effect 
op de glycogeensynthese, zowel in HepG2 cellen als in hepatocyten. In 
hepatocyten werd de glycogeensynthese wel, gedeeltelijk, geremd door SMase 
(zie hieronder voor verdere uitleg), maar niet de p70S6 kinase fosforylering 
(hoofdstuk 3). Bovendien stimuleert zwelling alleen op basis van een lage 
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extracellulaire concentratie NaCl (natriumchloride = keukenzout) wel 
glycogeensynthese maar geen p70S6 kinase activatie, terwijl een combinatie 
van 3 aminozuren, fenylalanine, tyrosine en leucine, wel p70S6 kinase 
activeren maar geen efect hebben op de glycogeen aanmaak . Het lijkt er dus 
op dat regulatie van het celvolume, door middel van de intracellulaire 
chloride concentratie, verantwoordelijk is voor het effect van aminozuren op 
de glycogeensynthese. 

Naast aminozuren speelt ook het hormoon insuline een rol in de regulatie 
van het glucose metabolisme. Bovendien is bekend dat een deel van de 
signaaltransductieroute van insuline dezelfde kinases (eiwitten die activeren 
en geactiveerd worden door binding van een fosfaatgroep) omvat als de route 
die door aminozuren wordt geactiveerd. Het is bekend dat TNF-alfa, een 
hormoon dat door geactiveerde cellen van het immuunsys teem wordt 
uitgescheiden, door middel van activatie van sfingomyelinase (SMase) de 
insuline signaaltransductie kan remmen. Hierdoor kan TNF-alfa bijdragen 
aan insuline resistentie (één van de oorzaken van niet-insuline afhankelijke 
suikerziekte of ook wel type 2 diabetes). SMase is een enzym dat 
sfingomyeline (een lipide (vet) dat onder andere in de celmembraan aanwezig 
is) omzet in ceramide en fosforylcholine. Ceramide wordt verantwoordelijk 
gehouden voor de remming van de insuline signaaltransductie door TNF-alfa 
(zie ook deel 1 van dit proefschrift). Uit hoofdstuk 3 blijkt dat het effect van 
SMase op aminozuur-gestimuleerde glycogeensynthese in levercellen 
verloopt via celkrimping en niet via remming van de signaaltransductie. Naar 
aanleiding van dit hoofdstuk kan worden verondersteld dat de bijdrage van 
TNF-alfa aan insuline resistentie en glucose intolerantie tweeledig is: 
remming van de insuline-afhankelijke signaaltransductie en remming van de 
aminozuur-gestimuleerde aanmaak van glycogeen in de lever. 

Het effect van aminozuren op het eiwitmetabolisme is tweeledig. 
Aminozuren remmen autofagie, hetgeen niet verwonderlijk is omdat 
aminozuren de eindproducten van dit proces zijn. Verder stimuleren 
aminozuren de synthese (aanmaak) van eiwitten. Ook dit laatste ligt in de 
lijn der verwachting omdat aminozuren de bouwstenen zijn van eiwitten. In 
ons laboratorium is voor het eerst een aanwijzing gevonden dat dit effect van 
aminozuren op het eiwitmetabolisme via een, door aminozuren gereguleerde, 
s ignaaltransductieroute loopt (zie ook hierboven). Deze 
signaaltransductieroute is n u ook gevonden in andere celtypen dan 
hepatocyten. Er is nog wel veel discussie in de l i teratuur of PI-3-kinase een 
rol speelt in deze aminozuur signaaltransductieroute. Remmers van PI-3-
kinase, zoals LY294002 en wortmannine, remmen namelijk p70S6 kinase 
activatie door aminozuren. Werkelijke activatie van PI-3-kinase is echter 
maar in twee studies gemeten. Verder is al eerder beschreven dat LY294002 
en wortmannine ook mTOR kunnen remmen, dat qua s t ruc tuur lijkt op PI-3-
kinase. Bovendien duiden de studies beschreven in hoofdstuk 4 erop dat PI-
3-kinase niet betrokken is bij aminozuur-afhankelijke signaaltransductie. In 
dit hoofdstuk staat namelijk beschreven dat LY294002 weliswaar de 
aminozuur-afhankelijke p70S6 kinase activatie remt, maar niet de 
aminozuur-afhankelijke PKB activatie, terwijl rapamycine (een remmer van 
mTOR) beide activaties wel remt. Dit duidt erop dat het effect van LY294002 
en wortmannine op p70S6 kinase activatie door aminozuren berust op 
remming van mTOR. 

Er zijn verscheidene groepen die een interactie hebben beschreven 
tussen de aminozuur-gestimuleerde en de insuline-gestimuleerde 
signaaltransductieroute. In ons laboratorium zijn de eerste bewijzen 
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gevonden dat insuline de aminozuur-gestimuleerde en S6 fosforylering en de 
remming van autofagie versterkt. Het mechanisme van deze versterking is 
grotendeels onbekend. Recent is in de l i teratuur beschreven dat mTOR hier 
waarschijnlijk een rol in speelt. In hoofdstuk 4 wordt een studie beschreven 
met betrekking tot de interactie van de insuline- en aminozuur-afhankelijke 
signaaltransductie routes. Wij hebben naa r aanleiding van de gegevens uit 
dit hoofdstuk en uit de l i teratuur het volgende schema (hoofdstuk 4, figuur 
5) opgesteld: Een lage concentratie van aminozuren fosforyleert mTOR in het 
regulatoire domein. Deze initiële fosforylering is noodzakelijk om via een 
hoge concentratie aminozuren of door insuline het kinase domein (het 
actieve deel) van mTOR te fosforyleren. Dit zou verklaren dat insuline alleen 
niet in s taat is om p70S6 kinase te activeren, terwijl in combinatie met een 
lage concentratie aminozuren, die op zichzelf p70S6 kinase slechts matig 
activeren, het effect op p70S6 kinase activiteit groter is dan de som van de 
effecten van insuline en de lage concentratie aminozuren (dit effect heet 
synergisme). Dit synergisme zien we niet met betrekking tot PKB. Dit kinase 
wordt geactiveerd door insuline en heel matig door aminozuren. De activiteit 
van PKB als gevolg van een combinatie van aminozuren en insuline is de 
som van beide effecten (dit heet additief). Verder is de insuline-gestimuleerde 
PKB activatie PI-3-kinase afhankelijk, terwijl de aminozuur-gestimuleerde 
PKB activatie wordt geremd door rapamycine en niet door LY294002. Het 
lijkt er dus op dat aminozuren eerst mTOR activeren en dat deze, via een nog 
niet geïdentificeerd fosfatase (een enzym dat een fosfaat van zijn doeleiwit 
afhaalt) of een ander onbekend eiwit, PKB een beetje activeren. 

Conclusies 
Naar aanleiding van de studies beschreven in dit proefschrift kan worden 

geconcludeerd dat noch PI-3-kinase noch aminozuur-afhankelijke 
signaaltransductie via mTOR/p70S6 kinase een rol spelen in aminozuur-
gestimuleerde glycogeensynthese, in tegenstelling tot wat in de l i teratuur is 
beschreven. Verder remt TNF-alfa-gestimuleerde neutrale SMase activiteit de 
aminozuur-afhankelijke glycogeensynthese via celkrimping en bijbehorende 
verhoging van de intracellulaire chloride concentratie en niet via inhibitie 
van de aminozuur-afhankelijke signaaltransductie als gevolg van een 
verhoogde ceramide concentratie. Dus, ondanks de overeenkomsten, is het 
mechanisme waarmee insuline en aminozuren de glycogeensynthese 
beïnvloeden verschillend. De aminozuur- en insuline-afhankelijke 
signaaltransductie routes convergeren zowel op het niveau van PKB als op 
het niveau van mTOR/p70S6 kinase (weergegeven in hoofdstuk 4, figuur 5). 
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