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Nederlandsee samenvatting 

Inleidin g g 
Celbiologenn willen weten hoe cellen werken, liefst op het niveau van moleculen. Als we dat 
weten,, kunnen we beter begrijpen wat er fout gaat in "zieke" cellen. Een belangrijke drijfveer 
voorr mij om celbiologie te bedrijven is nieuwsgierigheid: er zijn nog grootse dingen in cellen 
tee ontdekken. 

Dee cel is de kleinste eenheid van leven, dat zelfstandig kan functioneren. Eenvoudige 
levensvormenn zoals bacteriën bestaan uit één cel, terwijl een mens uit ongeveer 
10.000.000.000.0000 cellen is opgebouwd. In een cel bevinden zich organellen, die je kunt 
vergelijkenn met de organen van een mens: ieder organei heeft een eigen functie. Een cel wordt 
omgevenn door een dunne en beweeglijke wand, een membraan, die de celvloeistof scheidt van 
dee buitenwereld. Organellen hebben ook een membraan, die de binnenkant van een organei 
(lumen)) scheidt van de celvloeistof (Figuur 1). 

Dee belangrijkste bouwstenen van membranen zijn lipiden. Lipide betekent vet. Een 
membraanlipidee is een molecuul, dat schematisch weergegeven kan worden als een mens: twee 
vettee benen, een wateroplosbare romp en een kopgroep. Een cel bevat meer dan 500 
verschillendee membraanlipiden. Ze hebben verschillende kopgroepen, rompen en benen. De 
enormee diversiteit van lipiden doet vermoeden dat zij meer functies in cellen vervullen, dan alleen 
maarr een bouwsteen zijn van membranen. De lipiden die wij bestuderen, hebben een suiker 
(glyco-)) als kopgroep en een onderlijf, dat ceramide wordt genoemd. De meest eenvoudige 
glycolipidenn hebben een glucose- of galactose-molecuul als kopgroep en heten glucosylceramide 
enn galactosylceramide. Wij vragen ons af waartoe deze glycolipiden dienen. 

Inn een membraan komen naast lipiden eiwitten voor. Eiwitmoleculen heb je in allerlei soorten en 
matenn en zijn betrokken bij vele processen in de cel. Sommige eiwitten kunnen iets maken of 
afbreken,, bijvoorbeeld lipiden of pigment. Deze eiwitten noemen we enzymen. Membranen van 
organellenn verschillen van elkaar in lipide- en eiwitsamenstelling. Hierdoor bezitten ze 
verschillendee eigenschappen. Een defect in de lipide- of eiwitsamenstelling van een membraan 
kann leiden tot het niet goed functioneren van dat organei en daardoor tot bepaalde ziektes. Wij 
willenn weten hoe de samenstelling van de membranen van organellen tot stand komt. 

Hett endoplasmatisch reticulum is het organei waar de meeste membraanlipiden en -eiwitten 
wordenn gemaakt. Vanuit het endoplasmatisch reticulum worden ze getransporteerd naar het Golgi. 
Hett Golgj kun je vergelijken met een postkantoor. Het Golgi onderscheidt de verschillende lipiden 
enn eiwitten en stuurt ze naar het juiste organei. Veel membraaneiwitten bevatten een soort 
postcode,, die herkend wordt door sorteringseiwitten (medewerkers van het postkantoor). 
Sorteringseiwittenn zorgen ervoor dat de membraaneiwitten in een transportblaasje (postauto) 
terechtkomenn en dat zo'n blaasje naar het juiste organei (adres) gestuurd wordt. Dit proces 
noemenn we sortering. In tegenstelling tot membraaneiwitten hebben lipiden hebben geen postcode 
enn het is nog onduidelijk hoe zij gesorteerd worden in het Golgi. 

Hett  onderzoek 
Hett doel van mijn onderzoek was de rol van glycolipiden in cellen te bestuderen. De eerste stap 
wass uit te zoeken waar glycolipiden gemaakt worden. In hoofdstuk 1 wordt een algemene 
inleidingg gegeven over hoe membraanlipiden en -eiwitten in cellen getransporteerd worden. 
Hoofdstukk 2 is een samenvatting van de methoden die gebruikt worden om galactosylceramide 
inn cellen te bestuderen. 
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FiguurFiguur 1: Celbiologie in een notedop 
Cel:Cel: De cel wordt in organellen verdeeld door membranen (alle zwarte lijnen in de cel). De 
binnenkantbinnenkant van een organel heet lumen. 1: celvloeistof, 2: endoplasmatisch reticulum, 3: 
Golgi,Golgi, 4: celoppervlak, 5: melanosoom met pigment, 6: transportblaasje. De meeste organellen 
staanstaan met elkaar in verbinding door blaasjes-transport. Een transportblaasje wordt gevormd uit 
eeneen stukje membraan dat van een organel afsnoert. Membraan: Biologische membranen zijn 
opgebouwdopgebouwd uit een dubbele laag lipiden waarin eiwitten rondzwemmen. Deze membraan bevat 
hethet enzym tyrosinase, dat het aminozuur tyrosine omzet in het melanine pigment. 
SorteringseiwittenSorteringseiwitten (hier weergegeven als een postauto) in de celvloeistof herkennen en binden 
aanaan de postcodes (signalen) van membraaneiwitten als tyrosinase. Lipiden: Er zijn veel 
verschillendeverschillende soorten membraanlipiden. Zij verschillen in structuur en hebben daarom 
verschillendeverschillende eigenschappen. De meest voorkomende lipiden zijn fosfolipiden (links). 
CholesterolCholesterol (rechts) is ook een lipide. Ik vind glycolipiden (midden) de leukste lipiden die er 
zijn. zijn. 

Waarr  wordt galactosv lceramide gemaakt ? 
Waarr galactosylceramide gemaakt wordt, was niet duidelijk. Om erachter te komen waar 
galactosylceramidee in de cel gemaakt wordt, hebben we gekeken waar het enzym zit, dat 
galactosylceramidee maakt. Dit enzym heet UDP-galactose-ceramide galactosyltransferase, 
ofwell  GalT-1. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe we met behulp van biochemische en 
microscopischee technieken erachter zijn gekomen dat galactosylceramide in het lumen van het 
endoplasmatischh reticulum gemaakt wordt. Dat was verrassend, want eerder onderzoek heeft 
aangetoondd dat alle andere glycolipiden in het Golgi gemaakt worden. 

Hoee komt üDP-galactose in het endoplasmatisch reticulum ? 
Hett enzym GalT-1 zet ceramide en UDP-galactose om in galactosylceramide en UDP. GalT-1 
heeftt dus deze twee grondstoffen in het lumen van het endoplasmatisch reticulum nodig om 
galactosylceramidee te kunnen maken. In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe we de UDP-
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galactose-importt in het lumen van het endoplasmatisch reticulum bestudeerden. UDP-galactose 
wordtt in de celvloeistof gemaakt. Er is een eiwit nodig om UDP-galactose vanuit de 
celvloeistoff  in het lumen van organellen te pompen. Zo'n UDP-galactose-pomp (UGT) was al 
well  gevonden voor het Golgi, maar nog niet voor het endoplasmatisch reticulum. Cellen 
zonderr de Golgi-UGT, maar met GalT-1 in het endoplasmatisch reticulum, maken (bijna) geen 
galactosylceramide.. Blijkbaar is de Golgi-UGT betrokken bij UDP-galactose import in het 
endoplasmatischh reticulum. In cellen met Golgi-UGT, maar zonder GalT-1, zit alle Golgi-UGT 
inn het Golgi. In cellen met zowel Golgi-UGT als GalT-1 bevindt zich een deel van de Golgi-
UGTT in het endoplasmatisch reticulum. In vitro (in een reageerbuis), bleek dat GalT-1 en UGT 
eenn moleculaire interactie met elkaar aangaan, ofwel "aan elkaar binden". Door deze binding 
blijf tt een deel van de Golgi-UGT in het endoplasmatisch reticulum, en kan dan UDP-galactose 
naarr het lumen van het endoplasmatisch reticulum pompen. We weten niet wat voor een soort 
bindingg deze twee eiwitten bij elkaar houdt, en we kunnen niet uitsluiten of er nog andere 
eiwitten,, of zelfs lipiden, noodzakelijk zijn voor deze binding. GalT-1 heeft een postcode dat er 
voorr zorgt dat het in het endoplasmatisch reticulum blijft , maar zover we weten heeft de Golgi-
UGTT geen postcode. Misschien wordt zijn locatie in de cel wel bepaald door te binden aan 
eiwittenn die wel een postcode hebben. 

Watt  doen glycolipiden in een cel ? 
Tott zover hebben we in detail gekeken naar waar en hoe glycolipiden in cellen worden 
gemaakt.. Het is nog onduidelijk of glycolipiden een functie vervullen in cellen. All e 
zoogdiercellenn maken normaal gesproken glucosylceramide. Om er achter te komen waar 
glucosylceramidee toe dient, hebben we gemuteerde cellen genomen, die het enzym missen dat 
glucosylceramidee maakt (UDP-glucose-ceramide glucosyltransferase). Hierdoor kunnen de 
cellenn geen glucosylceramide meer maken, maar ook geen complexe glycolipiden, die 
gebaseerdd zijn op glucosylceramide. De eerste opmerkelijke conclusie was dat cellen zonder 
glycolipidenn leven! Dat was nogal teleurstellend: blijkbaar vervullen glycolipiden geen vitale 
functiee op celniveau. Toch vonden we een duidelijk verschil: de cellen met glycolipiden waren 
zwart,, terwijl cellen zonder glycolipiden wit waren (Zie voorkant proefschrift). 

Dee cellen die we bestudeerden waren pigmentcellen uit een muizenhuid. Pigmentcellen hebben 
gespecialiseerdee organellen (melanosomen) waarin het pigment melanine wordt gemaakt. Dit 
pigmentt beschermt tegen de negatieve effecten van zonnestralen. Pigmentcellen zonder 
glycolipidenn kunnen dus geen pigment meer maken. Na veel speurwerk zijn we erachter 
gekomenn wat er mis gaat in deze cellen. Het enzym dat melanine maakt, tyrosinase, wordt niet 
meerr in transportblaasjes verpakt die naar het melanosoom gaan, maar blijf t in het Golgi 
steken.. Een ander melanosomaal eiwit, TRP-1, blijf t niet in het Golgi steken, maar wordt in 
eenn verkeerd transportblaasje verpakt en naar het celoppervlak getransporteerd. Daar wordt 
TRP-11 "overgeladen" in een ander transportblaasje en alsnog getransporteerd naar het 
melanosoom.. Als we de gemuteerde cellen weer glycolipiden laten maken, worden tyrosinase 
enn TRP-1 weer via de normale route getransporteerd naar het melanosoom en maken de cellen 
weerr pigment. In de glycolipid-negatieve cellen hebben we geen ander transportdefect kunnen 
ontdekken,, dan van het Golgi naar het melanosoom. 

Dus,, voor sortering van melanosomale eiwitten in het Golgi zijn niet alleen hun "postcodes" en 
dee bijbehorende sorteringseiwitten belangrijk, maar spelen glycolipiden ook een cruciale rol. 
Eenn beetje celbioloog verzint dan één of twee theorieën over hoe, waar en welke glycolipiden 
dezee rol vervullen op moleculair niveau. Of één van deze theorieën overeenkomt met de 
werkelijkheidd is onbekend en het beginpunt van nieuw onderzoek. 

WordtWordt vervolgd... 
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