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Meercellige organismen bestaan uit verschillende celtypen die met elkaar 

communiceren en samenwerken. Voor de instandhouding van het organisme is het van 

groot belang dat de samenstelling van het organisme in balans is. Simpel gezegd wordt 

die balans bepaald door zowel de snelheid waarmee cellen zich delen als de mate 

waarin ze afsterven. Om te zorgen dat het celvernieuwingsproces (het aantal 

celdelingen) de balans niet verstoort, moeten er evenveel cellen opgeruimd worden als 

er bijkomen. Voor het menselijk lichaam, dat bestaat uit miljarden cellen, komt dit neer 

op ongeveer 2.2 kg celmateriaal per dag. Apoptose, ook wel geprogrammeerde celdood 

genoemd, is het proces dat zorgt voor een gecontroleerde verwijdering van cellen die 

overbodig of schadelijk zijn voor het organisme. In vrijwel alle cellen ligt een 

voorgeprogrammeerd 'zelfmoordscenario' klaar, dat onmiddellijk ten uitvoer wordt 

gebracht na ontvangst van de juiste signalen van buiten. 

Apoptosis is niet alleen cruciaal voor het in stand houden van een organisme, 

maar ook voor de embryonale ontwikkeling. De vorming van vingers en tenen is 

bijvoorbeeld het gevolg van het selectief afsterven van het tussenliggende weefsel. Een 

groot aantal ziekten zoals kanker, AIDS en Alzheimer, is het gevolg van een verstoring 

in de balans tussen celgroei en celdood. Kankercellen zijn door een genetische 

verandering vaak in staat om zich sneller te delen dan wenselijk is, wat kan leiden tot 

het onstaan van een tumor. Daarnaast reageren ze veelal niet meer op signalen die 

normaal gesproken tot celdood leiden. Omdat anti-kankerbehandelingen zoals 

bestraling of chemotherapie gebruik maken van het zelfmoordscenario van een 

kankercel, maakt dit het bestrijden van tumoren nog eens extra lastig. Een ander 

voorbeeld zijn auto-immuunziektes, waarbij afweercellen die lichaams-eigen stoffen 

herkennen, tijdens hun ontstaan niet efficiënt geëlimineerd zijn. Celdood is dus niet 

altijd schadelijk ! 

Om in te kunnen grijpen bij afwijkingen die te maken hebben met een 

verstoorde apoptose, is het noodzakelijk om te begrijpen wat precies het mechanisme 

van geprogrammeerde celdood is; wat zijn de signalen die cellen vanuit hun omgeving 

krijgen en hoe worden die signalen opgevangen en vertaald in de uiteindelijke 

zelfvernietiging ? In dit proefschrift is onderzocht of een bepaald vetachtig molekuul, 

ceramide, een rol van betekenis speelt in het doorgeven van 'zelfmoord' signalen. Die 

suggestie werd gewekt door het feit dat cellen, na ontvangst van zo'n signaal, extra 

ceramide aanmaken. Tevens blijkt het zelfmoordscenario geactiveerd te worden 

wanneer cellen aan ceramide worden blootgesteld. In het onderzoeksveld werd 

gepostuleerd dat ceramide essentieel is voor bestralings- en anti-kanker drug-

geïnduceerde celdood. 
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In Hoofdstuk 2 wordt een aantal methodes beschreven waarmee de 

ceramidevorming ("respons") in cellen nauwkeurig gemeten kan worden. Toepassing 

van deze methodes leert ons dat deze respons vrij traag is en pas optreedt als de cellen 

al stervende zijn. De vraag rijst dan of het ceramide nog wel iets heeft bij te dragen aan 

apoptose, of dat het er juist een gevolg van is. Om daar achter te komen wilden we 

onderzoeken wat er gebeurt als de ceramiderespons niet meer optreedt. 

Een cel kan ceramide maken door een ander molekuul, sfingomyeline, in 

tweeën te splitsen met behulp van een enzym dat sfingomyelinase wordt genoemd. Het 

enzym knipt een stukje van sfingomyeline af waardoor er ceramide ontstaat. Er bestaan 

verschillende soorten sfingomyelinasen die op verschillende plaatsen in de cel hun werk 

doen. In Hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of het zure sfingomyelinase 

verantwoordelijk is voor de ceramidevorming. Daartoe zijn experimenten uitgevoerd 

met cellen die door een mutatie geen zure sfingomyelinase aktiviteit hebben. Deze 

cellen gedragen zich echter als normale cellen; ze maken ceramide en reageren ook op 

zelfmoordsignalen. Kennelijk is niet het zure sfingomyelinase maar een ander type 

sfingomyelinase betrokken bij ceramidevorming tijdens apoptose. 

Behalve ceramideproduktie is er nog een heel scala aan andere gebeurtenissen 

die optreden als cellen doodgaan. Een groep van eiwit-splitsende enzymen, caspases 

genaamd, speelt een sleutelrol in de feitelijke destructie van de cel door een groot aantal 

cellulaire eiwitten te vernietigen. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen van de cel, de 

mitochondriën, van essentieel belang voor celdood. De mogelijkheid bestond dat 

ceramides betrokken waren bij het overdragen van zelfmoordsignalen naar caspases en 

mitochondriën. Om deze hypothese te toetsen, is in Hoofdstuk 4 de relatie tussen 

ceramide vorming, caspase aktiviteit en de mitochondriën onderzocht. We hebben 

cellen bestudeerd waarin de bijdrage van de mitochondriën geblokkeerd was en 

daarnaast gebruik gemaakt van caspase remmers. Omdat zowel caspases als 

mitochondriën noodzakelijk blijken te zijn voor de vorming van ceramides, werd 

duidelijk dat ceramide niet dient om deze factoren aan te sturen. 

In Hoofdstuk 5 hebben we experimenten gedaan met cellen die, net als 

sommige kankercellen, ongevoelig ("resistent") zijn vooreen aantal zelfmoordsignalen, 

in het bijzonder bestraling en anti-kanker drugs (chemotherapie). De resistente cellen 

gaan echter wel dood na blootstelling aan ceramides. Dit leidde tot de hypothese dat de 

cellen resistent zijn vanwege een defekt in ceramidevorming. We hebben in kaart 

gebracht welke processen nog wel en welke niet meer optreden in de resistente cellen. 

Zo vonden we dat de resistente cellen inderdaad geen ceramides maken. De 

belangrijkste bevinding was echter dat de veranderingen in de mitochondriën niet meer 

optreden. Als gevolg daarvan, zoals we in Hoofdstuk 4 al hadden ontdekt, worden geen 

ceramides meer gemaakt. De resistentie komt dus in de eerste plaats door een 

verstoorde signaaloverdracht naar de mitochondriën en niet door het gebrek aan 

ceramides. 
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In onze speurtocht naar de functie van de ceramiderespons hebben we in 

Hoofdstuk 6 nader onderzocht hoe en waar de ceramides gemaakt worden. In 

Hoofdstuk 3 was de betrokkenheid van het zure sfingomyelinase reeds uitgesloten. 

Ceramidevorming gaat wel gepaard met een afname in sfingomyeline, waaruit blijkt dat 

er een ander enzym, het neutrale sfingomyelinase, in het spel moet zi jn. Sfingomyeline 

is een belangrijke component van de plasmamembraan, een waterdicht, vetachtig vlies 

dat de cel omvat en het beschermt tegen invloeden van buitenaf. Het vlies bestaat uit 

een zogenaamde dubbellaag van vetachtige molekulen (lipiden) die dicht opeengepakt 

liggen. Verschillende soorten lipiden zijn asymmetrisch over de dubbellaag verdeeld en 

de samenstelling van de binnenste laag verschilt sterk van die van de buitenste laag. 

Sfingomyeline zit voornamelijk in de buitenste laag van de plasmamembraan en we 

ontdekten dat juist dit sfingomyeline wordt afgebroken tot ceramide. Aanvankelijk leek 

dit een dilemma, aangezien het neutrale sfingomyelinase binnenin de cel moeilijk 

toegang heeft tot de buitenste lipidelaag. Toen realiseerden we ons dat de 

asymmetrische lipideverdeling verloren gaat tijdens apoptose. Als belangrijk gevolg 

hiervan komt een bepaald lipide dat normaal in de binnenste laag zit, fosfatidylserine, 

opeens in de buitenste laag en dus aan het celoppervlak terecht. Daar is het een signaal 

voor buurcellen om aan te geven dat de cel stervende is en opgeruimd kan worden. We 

redeneerden dat sfingomyeline wellicht op eenzelfde wijze in de binnenste laag terecht 

kon komen, om vervolgens door het neutrale sfingomyelinase te worden afgebroken tot 

ceramide. Deze redenering werd ondersteund door een aantal experimentele 

bevindingen en leidde tot de ontdekking dat het verlies van de asymmetrische 

lipideverdeling een voorwaarde is voor ceramide vorming. 

Dit gaf echter nog geen direkte aanwijzing over de rol van ceramide. Die 

aanwijzing werd gevonden toen we door de microscoop naar cellen keken waarin de 

lipide-asymmetrie behouden blijft tijdens apoptose. In overeenstemming met ons model 

kunnen deze cellen ook geen sfingomyeline afbreken tot ceramides. Het uiterlijk van 

deze cellen tijdens apoptose wijkt duidelijk af van cellen waarbij wel 

lipideveranderingen optreden. We bedachten dat de afbraak van sfingomyeline in de 

plasmamembraan bij kan dragen aan de vormverandering van een cel. Sfingomyeline 

heeft in de dubbellaag een sterke interactie met cholesterol en de 

sfingomyeline/cholesterol-complexen geven de membraan zijn stevigheid. De 

omzetting van sfingomyeline naar ceramide verbreekt de complexen zodat de 

membraan flexibeler wordt en vormveranderingen toestaat. Dit idee werd ondersteund 

door de observatie dat cellen geen vormveranderingen ondergaan wanneer het 

sfingomyeline in de membraan op een kunstmatige manier wordt aangevuld. De tweede 

verrassende conclusie in Hoofdstuk 6 was daarom dat de afbraak van sfingomyeline en 

niet de vorming van ceramide van belang is. 

In de tussentijd werd door andere onderzoekers het eerste gen ontdekt dat 

verantwoordelijk is voor een neutraal sfingomyelinase. In Hoofdstuk 7 hebben we 

onderzocht of dit specifieke enzym betrokken is bij de afbraak van sfingomyeline tot 

ceramide tijdens celdood. Daartoe is het gen (DNA) naar de cellen overgebracht zodat 
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die het enzym zelf gaan aanmaken. Hoewel uit meerdere analyses bleek dat deze 

procedure geslaagd was, had het enzym geen effekt op ceramidevorming. Kennelijk 

speelt een ander, nog nader te identificeren neutraal sfingomyelinase een rol in dit 

proces. 

Om uit te sluiten dat ceramides zelf bijdragen aan apoptose, wilden we een 

situatie creëren waarbij de ceramiderespons niet optreedt. Een manier om dat te 

bereiken betreft een snelle omzetting van ceramide in een ander molekuul, 

glucosylceramide. Hoofdstuk 8 beschrijft hoe we er in slagen om ceramides in normaal 

groeiende cellen om te zetten naar glucosylceramide, maar dat de extra ceramides 

tijdens apoptose helaas niet worden 'aangepakt'. Dit is te verklaren door het feit dat het 

enzym dat verantwoordelijk is voor de omzetting binnenin de cel zit en daarom het 

extra ceramide dat ontstaat in de plasmamembraan, niet kan bereiken. 

In Hoofdstuk 9 worden alle bevindingen nog eens op een rijtje gezet en 

gespiegeld aan de meest recente ontwikkelingen op het onderzoeksgebied. Daarnaast 

wordt bediscussieerd of de eigenschappen van ceramides waaraan cellen in sommige 

experimenten worden blootgesteld wel voldoende lijken op de ceramides die de cel 

zelf maakt. Om ervoor te zorgen dat ceramides die we toevoegen goed door cellen 

worden opgenomen, hebben ze namelijk een wat aangepaste chemische structuur. 

Deze aanpassing zorgt er echter ook voor dat ze zich niet exact gedragen zoals de 

ceramide molekulen die tijdens apoptose door de cel worden gemaakt. Er schuilt dus 

een zeker risico in het onderzoeken van de rol van cellulaire ceramides met behulp van 

de gemodificeerde ceramides. 

Samenvattend kan gesteld worden dat we gedurende de afgelopen vier jaren 

geen aanwijzingen hebben kunnen vinden waaruit blijkt dat ceramides betrokken zijn 

bij het doorgeven van zelfmoordsignalen. De ceramiderespons die wij kunnen 

detekteren na blootstelling aan verschillende signalen is erg traag en afhankelijk van 

andere cruciale gebeurtenissen zoals de aktivatie van caspases en mitochondriën. Toch 

wilden we begrijpen waarom een cel zo ver in het afsterfproces juist ceramides 

aanmaakt en geen andere lipides. Toen we ons verdiepten in het mechanisme van 

ceramidevorming kwamen we tot een geheel nieuw concept waarin veranderingen in 

de lipideverdeling over de plasmamembraan centraal staan. De meest verrassende 

conclusie van deze studie is dat het opruimen van sfingomyeline, en niet het 

produceren van ceramide, bijdraagt aan de morfologische veranderingen die optreden 

tijdens apoptose. De vraag of ceramides echt geen rol spelen tijdens apoptose kan 

alleen worden beantwoord wanneer de enzymen die verantwoordelijk zijn voor 

ceramidevorming zijn opgespoord en selectief kunnen worden uitgeschakeld. Werk 

voor de toekomst! 
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