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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Voor diegenen die de titel van dit proefschrift al niet begrijpen (wat niet zo vreemd
is) volgt hieronder een samenvatting voor leken.

ACHTERGROND
Zoogdieren, waaronder mensen, bevatten een zogenaamd endo-skelet, een
structuur bestaande uit een combinatie van mineralen en eiwitten (botten), die van
binnenuit structuur biedt aan het organisme. 
Veel andere organismen hebben een exoskelet, een macromoleculair pantser dat
structuur geeft en bescherming biedt tegen adverse omstandigheden en
eventuele natuurlijke vijanden. De meeste dieren met een dergelijk pantser
behoren bij de zogenaamde artropoda, beter bekend als geleedpotigen, een
groep organismen waartoe o.a. alle insecten, krabben, kreeften en spinnen
behoren. In deze soorten bestaat dit exoskelet voornamelijk uit een stof genaamd
chitine.
Aangezien de artropoda veelvuldig voorkomen in de natuur (vier van de vijf
diersoorten op aarde behoort bij deze groep) is chitine, na cellulose (gemaakt door
planten en bomen), de meeste geproduceerde biologische polymeer in de natuur.
Chitine bestaat uit lange, aaneengeregen ketens van de stof N-acetyl
glucosamine (GlcNAc). Chemisch gezien lijkt GlcNac erg op glucose, dat
gewoonlijk als bron wordt gebruikt voor de productie van chitine. De ketens van
polymerisch GlcNAc klonteren samen, wat resulteert in een hard en chemisch
resistent materiaal.
Naast de artropoda bevatten andere, veel kleinere, organismen ook chitine. De
celwand van schimmels, bijvoorbeeld, bevat chitine om deze stevigheid te
verschaffen. Daarnaast zijn er minuscule wormen die chitine aanmaken om
verschillende redenen.
Aangezien al deze organismen in staat moeten zijn om hun chitine als het ware te
verversen (om te kunnen groeien, onder andere), maken zij, naast eiwitten die
chitine maken, ook eiwitten die het kunnen afbreken. Deze laatste groep eiwitten
wordt chitinasen genoemd. 

Zoals gezegd hebben zoogdieren een endoskelet en zijn niet in staat chitine te
produceren. Hierdoor heeft men altijd aangenomen dat zoogdieren ook geen
chitinasen zouden kunnen maken. Begin jaren 90 is in het AMC echter ontdekt dat
ook zoogdieren deze eiwitten maken, zoals verderop zal worden besproken.
De grote vraag is uiteraard waarom wij wel chitinasen produceren, terwijl we het
niet nodig hebben voor de afbraak van lichaamseigen chitine. Zoals gezegd maakt
een aantal kleinere organismen ook chitine, waaronder een aantal pathogene
(ziekteverwekkende) organismen, zoals schimmels. Een voor de hand liggende
verklaring voor het bestaan van chitinasen in zoogdieren is dat het een
bescherming zou vormen tegen schimmels. Het chitine bevindt zich immers in de
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celwand van de schimmel waar het stevigheid biedt; men kan zich voorstellen dat
een chitinase deze stevigheid zou kunnen verminderen, waardoor de schimmel
vatbaarder zou worden voor aanvallen van het immuunsysteem. Anders gezegd,
de evolutie heeft ons waarschijnlijk uitgerust met chitinasen om schimmel infecties
makkelijker tegen te gaan.
Een ander mechanisme zou eventueel ook een rol kunnen hebben gespeeld in het
ontstaan van chitinasen in zoogdieren, als we bedenken dat veel van de chitine-
bevattende organismen (voornamelijk garnalen, krabben en kreeften) een
onderdeel vormen van het dagelijks dieet van veel zoogdieren. Bij het verteren
van deze dieren zal ook het chitine verteerd moeten worden; het is echter een
hard en onoplosbaar materiaal. De aanwezigheid van een chitinase in de maag
zou de vertering van bijvoorbeeld garnalen beter mogelijk maken.
Samenvattend, er zijn twee klassieke verklaringen voor het bestaan van
chitinasen in zoogdieren: als defensie mechanisme tegen pathogenen en om de
digestie van chitine in de maag en darmen mogelijk te maken.

Terug naar de ontdekking van de chitinases. 
Deze zijn bij wijze van toeval ontdekt als gevolg van uitvoerig onderzoek naar een
zeldzame, erfelijke aandoening: de ziekte van Gaucher. Deze ziekte wordt
gekenmerkt door de opstapeling van de stof glucosylceramide. Deze stof (een
glycolipide) is betrokken bij talloze belangrijke processen in cellen en wordt
continu aangemaakt en afgebroken. Patiënten met de ziekte van Gaucher zijn
deficiënt in de afbraak van glucosylceramide, waardoor het in cellen ophoopt. Dit
komt door een genetisch defect dat ertoe leidt dat het verantwoordelijke eiwit voor
de afbraak, genaamd glucocerobrosidase, niet optimaal functioneert. De ophoping
van glucosylceramide leidt tot ernstige klinische symptomen, zoals een ernstig
vergrote milt en lever en botproblemen. 
Sinds tientallen jaren bestaat er een succesvolle therapie voor de ziekte voor
Gaucher. Het is mogelijk gebleken recombinant geproduceerd glucocerebrosidase
toe te dienen, dat het opgehoopte glucosylceramide kan afbreken. Deze therapie
leidt tot een enorme verbetering van klinische symptomen en kwaliteit van leven.
Naast deze enzym vervangingstherapie is er een tweede therapie beschikbaar
gekomen, die zich richt op het verminderen van de hoeveelheid (af te breken)
glucosylceramide. Van een groep stoffen is bekend dat ze de werking van het eiwit
remmen dat verantwoordelijk is voor de synthese van glucosylceramide. Door
deze oraal toe te dienen neemt de last aan glucosylceramide af en zodoende ook
de stapeling.

Door de beschikbaarheid van deze succesvolle therapieën werd het belangrijk om
biochemische parameters te hebben die een concrete afspiegeling zijn van het
ziekteverloop en de verbetering van klinische symptomen na initiatie van therapie.
Deze zogenaamde biomarker zou, vanuit praktisch oogpunt, te meten zijn in bloed
en een directe afspiegeling vormen van de stapeling van glucosylceramide. Na de
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introductie van de enzym vervangingstherapie is in het AMC een uitgebreide
screen uitgevoerd op de aanwezigheid van enzymen (actieve eiwitten), die
afwijkende activiteit vertonen in het bloed van patiënten met de ziekte van
Gaucher. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de identificatie van een enzym
waarvan de activiteit meer dan duizend keer verhoogd is bij patiënten met de
ziekte van Gaucher. Niet alleen was deze ontdekking van grote praktische waarde
in relatie tot het gebruik als biomarker bij de ziekte van Gaucher, deze was ook
van grote fundamentele waarde. Het betrof namelijk een enzym waarvan tot op
dat moment werd aangenomen dat zoogdieren deze niet konden maken: een
chitinase. Op basis van de enzymatische activiteit is het eiwit chitotriosidase
genoemd.

Niet lang na de ontdekking van chitotriosidase is de tweede chitinase dat voorkomt
in zoogdieren, in het AMC ontdekt, genaamd AMCase ("Acidic Mammalian
Chitinase"). Dit eiwit vertoont de hoogste activiteit in zuur milieu, overeenkomstig
met de locatie in de maag en darmen.

INDELING VAN DE HOOFDSTUKKEN
De ontdekking van chitotriosidase is het startpunt geweest van een groot aantal
studies naar het voorkomen en de functie van chitinasen in zoogdieren. Dit
proefschrift beschrijft een aantal van de laatste studies in dit vakgebied.
Aansluitend bevat dit proefschrift twee hoofdstukken die niet direct betrekking
hebben tot chitinasen (de addenda).

Na de algemene inleiding (hoofdstuk 1) wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de
functies van chitinasen in verscheidene organismen, met nadruk op die in de
mens. De pathologie van de ziekte van Gaucher wordt besproken, evenals de
beschikbare therapieën en het gebruik van chitotriosidase als biomarker.
Hiernaast wordt de ontdekking van de tweede zoogdieren chitinase (AMCase)
besproken en de mogelijke rol van het eiwit in andere ziekten.

Hoofdstuk 3 betreft een uitgebreide studie naar de functie van chitotriosidase. Er
wordt data gepresenteerd waaruit blijkt dat het eiwit uit cellen wordt gesecreteerd
naar aanleiding van bepaalde specifieke stimuli, zodoende inzicht gevend in de
fysiologische rol van het eiwit. Ook wordt beschreven hoe de groei van een aantal
schimmels ernstig geremd wordt in aanwezigheid van chitotriosidase. Dit vormt
overtuigend bewijs dat chitotriosidase een anti-fungale werking heeft. Op basis
van deze data kan men suggereren dat toedienen van het enzym aan mensen met
een levensbedreigende schimmelinfectie van therapeutische waarde zou kunnen
zijn.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de rol van chitotriosidase als biomarker. Het is
gebleken dat een groot deel van de bevolking een iets andere vorm van het eiwit
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maakt, als gevolg van een mutatie in het gen dat de informatie bevat voor de
productie van chitotriosidase. In dit hoofdstuk wordt beschreven dat dit kan leiden
tot een foutieve meting van enzymactiviteit, met duidelijke gevolgen voor het
gebruik van enzymactiviteit als biomarker. Dit probleem is echter eenvoudig te
verhelpen als men gebruik zou maken van een simpele modificatie van de
bestaande activiteit bepaling. Op basis van verscheidene uitvoerige analyses van
zowel genen als eiwitten wordt het voorstel onderbouwd om de bestaande
(wereldwijd gebruikte) activiteits meting aan te passen.

In de hoofdstukken 5 en 6 wordt de oorsprong van chitinasen beschreven. In
hoofdstuk 5 betreft het de evolutionaire oorsprong. Als startpunt zijn de
sequenties (de exacte samenstelling) van alle beschikbare chitinases en verwante
eiwitten van zoogdieren verzameld door middel van zoekopdrachten bij
verscheidene online databases. De laatste jaren is door technologische
vooruitgang (zowel op moleculair als op computer gebied) de beschikbare
hoeveelheid op te vragen sequenties exponentieel toegenomen. Door het
vergelijken van de verkregen sequenties door middel van verschillende computer
programma's is het mogelijk de evolutionaire verwantschappen binnen de
eiwitfamilie in kaart te brengen. Uit deze analyses is gebleken dat er verregaande
verschillen bestaan tussen verschillende groepen zoogdieren. Knaagdieren
maken een aantal eiwitten, waarvoor in andere zoogdieren (waaronder mensen)
geen tegenhanger bestaat. Deze inzichten kunnen grote gevolgen hebben, vooral
gezien het veelvuldig gebruik van muismodellen in de hedendaagse biomedische
wetenschap.
Op een meer fundamenteel niveau geven de data gepresenteerd in hoofdstuk 5
inzicht in de evolutionaire krachten die resulteren in de (hedendaagse)
samenstelling van een eiwitfamilie. Een dergelijke aanpak kan gebruikt worden om
inzicht te verschaffen in de functie van een willekeurige eiwitfamilie.

In hoofdstuk 6 wordt er ingezoomd op de verschillen in chitinasen tussen muis en
mens. Er is uitgebreid gekeken naar de aanwezigheid van beide chitinasen in
verschillende weefsels afkomstig van muis en mens. Deze data zijn bijzonder
relevant gezien een publicatie in een vooraanstaand wetenschappelijk blad met
als conclusie dat AMCase is betrokken bij de ontwikkeling van allerlei allergieën,
waaronder astma. De conclusies die hier getrokken worden zijn echter vrijwel
volledig gebaseerd op data verkregen met behulp van muizen. De data
gepresenteerd in hoofdstuk 6 laten zijn dat er relevante verschillen bestaan tussen
beide soorten wat betreft de productie van chitinasen. Zo is het AMCase in bloed
van de muis aanwezig, terwijl bij de mens alleen chitotriosidase kan worden
aangetroffen. De ontdekking dat in de long van de mens zijn beide chitinasen
aanwezig, is belangrijk met het oog op de eventuele relatie met het ontstaan van
astma. Door deze studie komt het extrapoleren van data verzameld op basis van
muizen-studies naar de menselijke situatie hierdoor in een nieuw daglicht te staan.
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Het meten van chitinase activiteit wordt gewoonlijk gedaan met behulp van
kunstmatige substraten, die als ze door een chitinase worden afgebroken, een
meetbaar (fluorescent) molecuul loslaten. Het nadeel van een dergelijke
enzymatische activiteits meting (assay) is het artificiële karakter ervan, aangezien
deze stoffen in de natuur niet voorkomen. In hoofdstuk 7 wordt een nieuwe assay
beschreven waar gebruik wordt gemaakt van kleine stukjes chitine, het natuurlijke
substraat voor chitinasen. Op basis van bestaande literatuur is een methode
ontwikkeld waarbij de chitine fragmenten kunnen worden geknipt door chitinasen,
waarna de fragmenten fluorescent worden gelabeld en vervolgens gescheiden
door chromatografie. Het is gebleken dat deze methode vele malen gevoeliger is
dan bestaande assay en zal in de toekomst ongetwijfeld worden gebruikt voor het
meten van chitinase activiteit in complexe mengsels.

Sinds enkele tientallen jaren is mogelijk om driedimensionale structuren van
eiwitten te bepalen met behulp van complexe experimentele methoden. De
structuur van humaan chitotriosidase is bijvoorbeeld opgelost niet lang na de
ontdekking van het eiwit. Voor het tweede zoogdieren chitinase, AMCase, zijn alle
pogingen om de structuur experimenteel op te lossen vooralsnog vruchteloos
gebleken. Inmiddels is het echter mogelijk om de structuren van eiwitten te
benaderen door middel van op computergebruik gebaseerde technieken. Op
basis van de structuur van een verwant eiwit en computer software is het mogelijk
gebleken de structuur van het AMCase van zowel de muis als de mens te
benaderen, zoals beschreven in hoofdstuk 8. Niet alleen een statische structuur
wordt gepresenteerd, er is ook gebruik gemaakt van "molecular dynamics" (MD),
waarin bewegingen van het eiwit worden gesimuleerd. Het gebruik van deze
computer simulaties in combinatie met laboratorium werk heeft onder andere
geleid tot de identificatie van een enkel aminozuur (aminozuren zijn de
bouwstenen van eiwitten) in AMCase dat verantwoordelijk is voor de activiteit bij
lage pH (in zure omgevingen zoals de maag). Dit hoofdstuk beschrijft voor het
eerst de structurele verschillen tussen beide chitinasen en kan worden gebruikt bij
het ontwikkelen van stoffen die chitinase activiteit zouden kunnen beïnvloeden.

In hoofdstuk 9 worden wederom chitinasen tussen verschillende soorten
vergeleken, maar dit maal met het oog op enzymatische karakteristieken. Eerder
in dit proefschrift is beschreven dat chitinasen niet alleen chitine en verwante
stoffen kunnen afbreken (de knip), onder bepaalde omstandigheden is ook de
tegenovergestelde reactie mogelijk (de plak). Enzymatische eigenschappen van
recombinant geproduceerde chitinasen van de mens, muis en koe zijn vergeleken.
Wederom zijn er relevante verschillen geconstateerd die inzicht geven in de
functie van chitinasen.
Naast een vergelijking van de verschillende chitinasen wordt in dit hoofdstuk data
gepresenteerd die laten zien dat humaan chitotriosidase de plak reactie ook uit
kan voeren met stoffen anders dan chitine. Als gevolg hiervan kan theoretisch een

283

NE
DE

RL
AN

DS
E

SA
ME

NV
AT

TI
NG

CH
AP

TE
R 

11

nederlandse samenvatting.qxp  19-11-2008  9:24  Pagina 283



onbeperkt aantal stoffen (oligosacchariden, in dit geval) worden geproduceerd. Dit
zet de deur open voor het eventuele gebruik van chitinasen in de enzymatische
productie van oligosacchariden. Dit kan interessant zijn, zeker gezien het feit dat
dit soort stoffen chemisch moeilijk zijn te maken.

In hoofdstuk 10 worden, op basis van een verdeling per thema, de behaalde
resultaten samengevat en bediscussieerd. Ook worden lopende onderzoeken
besproken en wordt een toekomstperspectief gegeven voor chitinase-gerelateerd
onderzoek.

Tot slot bevat dit proefschrift twee additionele hoofdstukken (de addenda), die niet
direct gerelateerd zijn aan chitinasen. Er bestaat echter wel een verband met de
ziekte van Gaucher. 
Zoals gezegd hoopt in deze ziekte het lipide glucosylceramide zich op. Deze stof
wordt op zijn beurt weer gebruikt als bouwsteen om een groep (nog complexere)
stoffen te maken die bekend staan als gangliosiden. Door het vet-achtige karakter
van gangliosiden worden ze voornamelijk aangetroffen in het plasmamembraan,
de celwand van zoogdiercellen waar de eerste communicatie met de buitenwereld
plaatsvindt.
Gangliosiden worden dan ook de laatste jaren veel in verband gebracht met het
verwerken van extracellulaire signalen (signaal transductie). Er zijn sterke
aanwijzingen dat een veranderd vetmetabolisme, zoals het geval is bij diabetes
type II, leidt tot een toename van gangliosiden. Het lijkt erop dat hierdoor een
aantal signalerende moleculen, waaronder insuline, niet meer het gewenste effect
hebben. Farmacologisch ingrijpen met als doel het verlagen van de hoeveelheid
gangliosiden op het plasmamembraan is hierdoor een zeer aantrekkelijke aanpak
om ziekte als diabetes type II tegen te gaan.

Addendum 1 beschrijft een nieuwe methode om gangliosiden aan te tonen. Uit
eerdere publicaties is gebleken dat het mogelijk is om het metabolisme van
gekweekte cellen (en zelfs organismen, zoals recentelijk is aangetoond) om de
tuin te leiden door chemische varianten van veel gebruikte cellulaire bouwstenen
te gebruiken. Ondanks deze kleine chemische variatie worden de bouwstenen op
relatief normale manier door de cellen verwerkt en bevatten een chemische groep
die het mogelijk maakt de stoffen later te visualiseren. De data gepresenteerd in
addendum 1 laten zien dat deze "chemisch handvat" aanpak ook uitstekend
geschikt is om gangliosiden aan te tonen. In vergelijking met andere
visualisatietechnieken biedt deze methode het voordeel dat hier de gangliosiden
irreversibel worden gelabeld. Niet alleen is visualisatie mogelijk maar ook
manipulatie: de gangliosiden kunnen als het ware worden vastgepakt. In de
toekomst zou de techniek kunnen worden gebruikt om de ingewikkelde processen
te onderzoeken die zich afspelen op het plasma membraan.
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Zoals gezegd wordt diabetes type II gekarakteriseerd door een toename aan
gangliosiden. Veel andere mechanismen spelen ook een rol bij het ontstaan van
het ziektebeeld, waaronder een zogenaamde post-translationele eiwit modificatie
bekend als O-GlcNAcylering. Kort gezegd komt het op het volgende neer: aan
eiwitten aanwezig in een cel kan, door de cel zelf, een chemische groep worden
gekoppeld (in dit geval GlcNAc, toevalligerwijs dezelfde stof die in andere
organismen de bouwsteen vormt voor chitine, zoals eerder besproken). Niet
alleen kan deze eiwitmodificatie de biologische activiteit van het desbetreffende
eiwit veranderen, het aantal modificaties dat optreedt wordt mede bepaald door de
concentratie GlcNAc (een suiker) in de cel. Dit betekent dat er een mechanisme
bestaat waarbij de suiker concentratie in de cel directe gevolgen heeft voor de
activiteit van diverse eiwitten. In diabetes type II komt deze modificatie relatief
vaak voor.
De relatie tussen beide mechanismen (gangliosiden en O-GlcNAcylering) is
bestudeerd en wordt beschreven in addendum 2. Met behulp van een stof die
zeer potent de aanmaak van gangliosiden kan remmen, is gekeken of de verlaging
van gangliosiden gepaard gaat met een verandering aan O-GlcNAcylering. Het is
gebleken dat dit inderdaad het geval is: zowel in een muismodel van diabetes type
II als in gekweekte cellen is een reductie waargenomen aan O-GlcNAcylering als
gevolg van de verlaging aan gangliosiden. Hoewel het mechanisme achter de
gedane observaties nog niet is opgehelderd, levert dit onderzoek belangrijke
aanwijzingen over de biochemie van het ontstaan van diabetes type II.
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