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Samenvattingg voor de leek 

Aminozurenn zijn vooral bekend als de bouwstenen van eiwitten en als substraat voor 

glucose-(gluconeogenese)) en ureum syndiese. Minder bekend is dat aminozuren ook een 

belangrijkee rol spelen in de regulatie van de stofwisseling (metabolisme) to de cel. Aminozuren 

kunnenn verschillende metabole processen reguleren onder meer omdat zij net als hormonen, 

zoalss insuline, een signaaltransductie route kunnen activeren. Bij signaaltransductie wordt een 

signaall  (bijvoorbeeld verhoging van de insuline spiegels in het bloed na het eten van een maaltijd) 

vann buitenaf herkend door de cel en dit zorgt voor specifieke veranderingen in de cel 

(bijvoorbeeldd stimulatie van de glucose opname in de spieren). Tijdens activatie van een 

signaaltransductiee route worden specifieke eiwitten geactiveerd door fbsforylering. In sommige 

gevallenn worden echter naast eiwitten ook lipiden gefosforyleerd (zie beneden in de tekst). 

Tijdenss fbsforylering van een eiwit wordt een negatief geladen fosfaatgroep aan het eiwit gezet 

waardoorr dit eiwit een kleine verandering van structuur ondergaat waardoor het eiwit van 

activiteitt kan veranderen en/of een associatie kan aangaan met andere eiwitten. Hierdoor wordt 

hett signaal van het ene eiwit op het andere eiwit doorgegeven in de cel. 

Dee eerste aanwijzingen dat aminozuren een signaaltransductie route kunnen activeren zijn 

gevondenn in experimenten met levercellen geïsoleerd uit de rat. Hierin werd gekeken naar 

effectenn van aminozuren op de eiwitafbraak tijdens vasten. Deze specifieke eiwitafbraak vindt 

plaatss in het lysosoom, een celorganel dat gespecialiseerd is in de afbraak van hoog-moleculaire 

stoffenn zoals eiwitten en nucleïnezuren tot hun bouwstenen, respectievelijk aminozuren en 

nucleotiden,, en wordt autofagie genoemd. Autofagie kan worden gezien als een 

onderhoudsmachinee van de cel, het ruimt beschadigde celonderdelen op en onderdrukt 

ongeremdee celgroei (kanker); verder zorgt autofagie voor productie van o.a. aminozuren tijdens 

periodenn (vasten) wanneer er een tekort ontstaat aan voedingsstoffen. Tijdens autofagie worden 

celbestanddelenn omsloten door een blaasje dat vervolgens fuseert met een lysosoom waarna 

afbraakk plaats vindt van het opgenomen materiaal. In hoofdstuk 1 wordt in detail beschreven 

hoee de verschillende stappen in autofagie plaatsvinden en wat de rol is van aminozuren op dit 

proces.. Verder wordt beschreven hoe autofagie gereguleerd wordt door verschillende 

signaaltransductiee routes, waaronder de signaaltransductie route die door aminozuren geactiveerd 

wordt.. Aminozuren remmen autofagie, wat niet zo verwonderlijk is omdat het de belangrijkste 

afbraakproductenn zijn. Een deel van de remming op autofagie door aminozuren kan 

toegeschrevenn worden aan de signaaltransductie-stimulerende eigenschappen van aminozuren. 

Opp dit moment wordt algemeen aangenomen dat het eiwit mTOR de aminozuursensor van de 

cell  is. mTOR is zowel betrokken bij de regulatie van de autofage eiwitafbraak als van de eiwit 

synthese.. Celgroei wordt daarbij gekenmerkt door stimulatie van eiwit synthese en remming van 

dee eiwitafbraak via autofagie. Hoe mTOR geactiveerd wordt door aminozuren is nog onbekend, 

nett zo min als bekend is hoe mTOR activatie door aminozuren leidt tot remming van autofagie. 

Watt wel steeds duidelijker wordt is dat autofagie door verschillende signaaltransductie routes 

gereguleerdd wordt. Een van deze signaaltransductie routes bevat het eiwit PI 3-kinase dat 
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onderdeell  is van de door insuline-geactiveerde signaaltransductie route en activatie van dit eiwit 

heeftt een remmende werking op autofagie. Na activatie van het PI 3-kinase komt een 

signaleringscascadee opgang waarbij eerst een celmembraan lipide (fosfatidylinositol 4,5-difbsfaat) 

wordtt geactiveerd door middel van fosforylering hetgeen leidt tot de productie van 

fosfatidylinositoll  3,4,5-trifosfaat. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 leidt gestimuleerde 

defosforyleringg van fosfatidylinositol 3,4,5-trifosfaat tot fosfatidylinositol 4,5-difosfaat door 

middell  van een doelbewuste verhoging (overexpressie) van het eiwit PTEN tot een verhoging 

vann de autofagie. Interessant is dat wanneer het PTEN eiwit in de cel gemuteerd is, zodanig dat 

hett zijn werk niet goed meer kan doen, er meer gefosforyleerd lipide aanwezig is in de cel: dit 

leidtt dan juist tot een onderdrukte autofagie en uiteindelijk wellicht tot een verhoogde kans op de 

ontwikkelingg van kanker. In deze context kan autofagie dus worden gezien als een systeem dat 

beschermingg biedt tegen kanker doordat het celgroei remt. Een mogelijke manier om de 

ontwikkelingg van kanker in de mens tegen te gaan is het activeren van autofagie door middel van 

regelmatigg vasten of door toediening van stoffen die autofagie kunnen stimuleren. Verder wordt 

inn hoofdstuk 2 beschreven dat autofagie juist wordt geremd wanneer een ander eiwit dat 

onderdeell  is van de door insuline-geactiveerde signaaltransductie route tot overexpressie wordt 

gebracht,, namelijk het eiwit PKB, een eiwit dat overactief is in verschillende vormen van kanker. 

Err blijkt dus een connectie te zijn tussen de regulatie van autofagie en een signaleringsroute die 

regelmatigg veranderd is in kankercellen in de mens. 

Eenn ander metabool proces dat gereguleerd wordt door aminozuren in geïsoleerde 

rattelevercellenn is de productie van glycogeen (glucose voorraad) uit glucose. Tijdens 

aminozuurtransportt worden door de levercel tegelijkertijd natrium-ionen opgenomen, hierdoor 

stijgtt de concentratie natrium-ionen in de levercel: dit leidt tot wateropname (osmose) en doet de 

cell  doet zwellen. Als tegenreactie gaat de levercel chloride-ionen uitscheiden waardoor er weer 

waterr uit de levercel verdwijnt en de levercel weer krimpt. Aminozuren zorgen er dus op deze 

manierr voor dat de chloride concentratie in de levercel verlaagd wordt en dit is een van de 

oorzakenn dat de glycogeen productie toeneemt. Immers, een van de eiwitten die de glycogeen 

productiee reguleren wordt geremd door chloride en wordt dus gestimuleerd wanneer de chloride 

concentratiee daalt. In de literatuur werd aangenomen dat voor stimulatie van de glycogeen 

productiee door aminozuur-geïnduceerde celzwelling activatie van het PI 3-kinase eiwit nodig is 

omdatt remmers van dit eiwit de glycogeenproductie remmen. Echter, zoals beschreven in 

hoofdstukk 3 blijkt dat het PI 3-kinase eiwit niet nodig is voor deze stimulatie in rattelevercellen. 

Hett effect van de PI 3-kinase remmers kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de 

remmendee werking van deze stoffen op de autofagie. Hierdoor wordt de productie van 

aminozurenn door middel van autofagie geblokkeerd waardoor de stimulatie van de glycogeen 

productiee door aminozuren geremd wordt. De interpretatie van experimenten met PI 3-kinase 

remmerss moet met zeer veel zorgvuldigheid gepaard gaan omdat deze stoffen ook de autofagie 

remmen.. In cellen bevindt zich namelijk een tweede type PI 3-kinase eiwit, dat fosfatidylinositol 

3-fosfaatt maakt en niet fosfatidylinositol 3,4,5-trifosfaat. Dit eiwit is geen onderdeel van de 

signaaltransductiee route geactiveerd door insuline, maar is nodig voor autofagie en dit eiwit wordt 
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ookk geremd door remmers van het PI 3-kinase. De effecten die dus gevonden worden met 

behulpp van remmers van het PI 3 kinase eiwit hoeven dus niet alleen te komen doordat de 

insuline-afhankelijkee signalering direct geremd wordt maar kunnen ook optreden doordat er geen 

aminozurenn worden geproduceerd via de blokkade van de autofagie. Op deze wijze kan de 

aminozuur-afhankelijkee signalering wegvallen die op zijn beurt essentieel is voor de insuline-

afhankelijkee signalering (zie beneden in de tekst). 

Zoalss al eerder aangegeven is, is mTOR de aminozuursensor van de cel; een tweede 

functiee die mTOR heeft is het registreren van de energieniveaus in de cel zoals blijkt uit 

resultatenn beschreven in hoofdstuk 4. Wanneer de energieniveaus in de cel dalen doordat de cel 

meerr energie verbruikt (consumptie van ATP, het energie betaalmiddel van de cel) dan de cel kan 

producerenn uit bijvoorbeeld glucose, dan zal de cel in een energie-arme toestand (verhoging van 

AMP,, het energie-arme broertje van ATP) terechtkomen. Verhoging van de AMP concentratie in 

dee cel leidt tot stimulering van het AMP-geactiveerde eiwit kinase (AMPK). Geactiveerd AMPK 

leidtt tot een blokkade van energie-verbruikende processen zoals eiwit en vet synthese en 

stimulatiee van energie-producerende processen zoals vet verbranding, opdat de ATP spiegels in 

dee cel weer kunnen stijgen. Door gebruik te maken van de chemische verbinding AICAR, die qua 

structuurr erg veel üjkt op AMP, kan de situatie worden nagebootst dat de cel zich in een energie-

armee toestand bevindt zonder dat dit werkelijk zo is, en dus dat de cel niet de nadelige effecten 

ervaartt van een echt tekort aan ATP. Door de cel te incuberen met AICAR worden er dus 

energie-consumerendee processen geblokkeerd. Gebleken is dat in rattelevercellen de aminozuur-

afhankelijkee activatie van de mTOR/p70S6 kinase route geblokkeerd wordt door AICAR. 

Wanneerr de mTOR/p70S6 kinase route niet langer meer geactiveerd kan worden door 

aminozurenn wordt de eiwit synthese voor een deel geblokkeerd. Dit leidt weer tot een energie 

besparingg daar de synthese van eiwitten veel energie kost. 

Inn hoofdstuk 5 is gekeken naar de effecten van aminozuren en insuline op de 

signaaltransductiee en hun interactie. Er is gekeken naar verschillende kinasen, specifieke eiwitten 

diee andere eiwitten via fosforylering kunnen beïnvloeden in hun activiteit, zowel positief als 

negatief.. Een van deze kinasen is het p70S6 kinase. p70S6 kinase is betrokken bij de regulatie van 

dee eiwit synthese en wordt via het eiwit kinase mTOR gefosforyleerd en geactiveerd. Daarnaast 

zijnn er nog diverse andere eiwit kinasen betrokken bij de activatie van p70S6 kinase waaronder PI 

3-kinasee en PKB. In rattehepatocyten kunnen aminozuren, in de concentratie die gevonden is 

tijdenstijdens de gevoede toestand in de poortader van de rat (4AA), p70S6 kinase maximaal activeren. 

Aminozuren,, in de concentratie die gevonden is tijdens vasten in de poortader (1 AA), kunnen 

p70S66 kinase alleen maximaal activeren wanneer insuline aanwezig is. Terwijl 1 AA leidt tot lichte 

activatiee van p70S6 kinase, heeft insuline totaal geen effect op p70S6 kinase activering in de 

afwezigheidd van aminozuren. Deze eigenschappen staan in tegenstelling tot de activatie van het 

PII  3-kinase en het PKB eiwit die alleen door insuline worden geactiveerd en niet door 

aminozuren.. Er is nog veel onenigheid in de literatuur omtrent de vraag of PI 3-kinase nu wel of 

niett deel uitmaakt van de door aminozuren-geactiveerde signaaltransductie route. Uit onze 

experimentenn in rattelevercellen is gebleken dat voor activatie van p70S6 kinase door aminozuren 
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alleenn basale activiteit van PI 3-kinase nodig is maar dat aminozuren zelf PI 3-kinase activiteit niet 

stimuleren.. Zoals al eerder aangegeven leidt activering van p70S6 kinase tot een stimulatie van de 

eiwitt synthese en dus is het eigenlijk niet zo verwonderlijk dat insuline alleen geen effect heeft 

p70S66 kinase activatie, want voor eiwitsynthese zijn aminozuren onmisbaar daar zij de 

bouwstenenn van eiwitten zijn. Tijdens een eiwitrijke en suikerarme maaltijd zal de aminozuur 

concentratiee hoog zijn terwijl de insuline concentratie laag zal zijn; doordat aminozuren alleen in 

staatt zijn om p70S6 kinase te activeren kan er in deze situatie dus toch stimulatie van 

eiwitsynthesee plaats vinden. Het omgekeerde geldt ook: na een periode van vasten zorgt het eten 

vann een suikerrijke maaltijd voor een verhoging van de insuline spiegels in het bloed en dit leidt 

inn samenwerking met de lage aminozuur concentraties (1 AA) in het bloed tijdens vasten tot 

stimulatiee van p70S6 kinase activiteit en dus tot activering van de eiwitsynthese. Onder 

verschillendee situaties kan er dus toch altijd activatie van de eiwitsynthese plaatsvinden. 

Dee cel heeft de beschikking over 20 aminozuren, maar deze zijn niet allemaal even 

effectieff  in de stimulatie van p70S6 kinase. Zoals beschreven in hoofdstuk 6 is vooral het 

aminozuurr leucine een sterke activator van de p70S6 kinase activiteit, maar voor volledige 

activatiee van p70S6 kinase is naast leucine ook een toename in cel volume (cel zwelling) nodig. 

Eenn aantal aminozuren waaronder glutamine en proline geven in combinatie met leucine een 

volledigee stimulatie van p70S6 kinase. Glutamine en proline geven aanleiding tot cel zwelling 

hetgeenn leidt tot een verlaging van de chloride concentraties in de cel (zie boven). Het zou goed 

kunnenn dat deze verlaging in chloride concentratie er voorr zorgt dat bepaalde eiwit kinasen 

waaronderr het AMPK en eiwit fosfatasen (eiwitten die een fosfaatgroep van een ander eiwit 

afsplitsen)) verlaagd worden in hun activiteit waardoor de stimulerende werking van leucine op de 

mTOR/p70S66 kinase route versterkt wordt. Een ander enzym dat wellicht geremd wordt door 

chloridee ionen is het eiwit dat aminozuren koppelt aan het transfer RNA (tRNA), het 

zogenaamdee AA-tRNA synthetase. Het tRNA molecuul zorgt voor transport van aminozuren 

naarr de plek waar eiwit synthese plaatsvindt, de ribosomen, en zorgt ervoor dat het juiste 

aminozuurr wordt ingebouwd op de juiste plek in het nieuw te maken eiwit. Wanneer de chloride 

concentratiee hoog is (bijvoorbeeld tijdens een periode van vasten, dus lage aminozuur 

concentratiess en geen celzwelling) is het AA-tRNA synthetase geremd in zijn activiteit zodat de 

concentratiee van het vrije tRNA (waaraan dus geen aminozuur gebonden zit) verhoogd wordt. In 

dee literatuur zijn er aanwijzingen dat de concentratie van dit aminozuur-vrij e tRNA als aminozuur 

sensorr zou kunnen optreden en misschien de activiteit van mTOR kan beïnvloeden. 

Ondersteuningg voor deze hypothese hebben wij gevonden door gebruik te maken van een 

aminozuurr variant, een aminoalcohol, die leidt tot verhoging van het vrije tRNA en de activering 

vann p70S6 kinase door aminozuren blokkeert. De aminoalcohol variant van leucine, leucinol, was 

hett meest effectief in het blokkeren van aminozuur-geactiveerde stimulatie van p70S6 kinase. Een 

deell  van de remmende werking van leucinol kan verklaart worden door activatie van het AMPK 

eiwitt door leucinol en het andere deel door de verhoging van de concentratie van het vrije tRNA 

doorr leucinol. Hoe aminozuren, in het bijzonder leucine, de mTOR/p70S6 kinase route activeren 

iss nog niet opgehelderd maar het zou kunnen dat het tRNA hierin een belangrijke rol speelt. 
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Uitt de resultaten gepresenteerd in dit proefschrift blijkt duidelijk dat aminozuren een 

signaaltransductiee route kunnen activeren waarvan mTOR en p70S6 kinase onderdeel zijn. Het 

mechanismee verantwoordelijk voor deze activatie in nog steeds onduidelijk. In hoofdstuk 7 

wordtt hierop dieper ingegaan en mogelijke mechanismen worden besproken. Daarnaast wordt 

ingegaann op de mogelijke implicaties van aminozuur-afhankelijke signaaltransductie, of het 

ontbrekenn daarvan, bij diabetes, kanker en veroudering. 
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