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English summary
The present thesis concerns different studies investigating the main brain structures and 
brain mechanisms involved in glycosphingolipid metabolism. The General Introduction 
covers a literature overview of the role of different glycosidases in glycosphingolipid 
metabolism, additionally sugar analogues as valuable tools for modulating the activity 
of these enzymes and thus impacting on glycosphingolipid metabolism are described. 
Additional theoretical background on the glycosphingolipidoses: Gaucher disease (GD) 
and Krabbe disease (KD) and their main neurological manifestation are also discussed. 
Finally, the use of sugar analogues as beneficial pharmacological agents on energy me-
tabolism with emphasis on the brain mechanisms modulating the pleotropic effects of 
N- (5’-adamantane-1’-yl-methoxy)-pentyl-1-deoxynojirimycin (AMP-DNM) is described. 
Part I comprises novel approaches to visualize and manipulate different lysosomal and 
non-lysosomal glycosidases. Special attention is dedicated to the visualization of active 
Glucocerebrosidase (GBA) and Galactosylceramidase (GALC) in brain, in view of their 
major role in the development of GD and KD, respectively. Additionally, a prominent role 
for the non-lysosomal brain glycosidase Glucocerebrosidase 2 (GBA2) in Niemann Pick 
type C (NPC) disease is proposed. Chapter 1 exploits the earlier development of activi-
ty-based probes capable of selectively labeling active GBA (cyclophellitol-epoxide type 
ABPs) or active GBA and GBA2 together (cyclophellitol-aziridine type ABPs). In this first 
chapter we investigated the location of active GBA and active GBA2 in the brain, in view 
of their strong association with the onset of neuropathology in GD type II and III patients 
and Parkinsonism, as well as the neurological manifestations found in patients deficient 
in GBA2. We described the development of a suitable method to visualize in situ active 
GBA and GBA2 molecules in the brain of rats, based on sequential intracerebroventricu-
lar administration of the two kinds of ABPs. Active GBA was most prominently detected 
in brain areas related to motor control (basal ganglia and brainstem structures), while 
active GBA2 was mostly detected in the cerebellar cortex with ABP labeling. Chapter 2 
describes the design and application of a β-galactosyl configured cyclophellitol-epoxide 
tagged with a fluorophore to selectively label active galactocerebrosidase (GALC), the 
enzyme deficient in Krabbe disease patients and Twitcher mice. We further broadened 
the application of the in situ visualization of active enzymes by ABP intracerebroventric-
ular administration showing that the specificity of the probe makes it an interesting tool 
to employ in fundamental research on GALC and diagnosis of Krabbe disease patients. 
The imaging of active GALC in mouse brain following intracerebroventricular adminis-
tration of the ABP is demonstrated by quantitatively visualization by gel electrophoresis 
or fluorescence scanning. Chapter 3 deals with the specificity of β-glucopyranosyl- con-
figured cyclophellitol-aziridine ABPs. It is demonstrated that at very high concentrations 
these ABPs covalently label multiple β-glucosidases next to the two β-glucosidases GBA 
and GBA2. We showed that the broad specificity of cyclophellitol aziridine can be used 
to detect active GALC in vitro and in vivo in the mouse brain, demonstrating simulta-
neous visualization of a broad spectrum of human retaining β- glycosidases. Chapter 
4 describes the use of ABPs to monitor and compare the uptake of two therapeutic re-
combinant GBA preparations: velaglucerase and imiglucerase, both differing in N-gly-
can composition. Both prelabeled GBA preparations showed a similar cellular and bodi-
ly uptake pattern with poor penetration in the brain, a tissue severely affected in GD 
type II and III. Importantly, this chapter shows the power of using ABP to pre label GBA 
to be able to monitor its fate in vivo. Chapter 5 provides evidence for a role of GBA2 in 
the neuropathology of Niemann Pick type C (NPC) disease in mice, specifically where it 
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concerns the loss of motor coordination. Increased GBA2 activity in the brain of NPC 
KO mice was demonstrated. In addition, we showed that the genetic absence of GBA2 
and its pharmacological inhibition increased life span by slowing down Purkinje cell loss. 
These findings suggest that GBA2 activity modulation can be used as a therapeutic target 
in NPC. Chapter 6 presents a literature overview of clinical and biochemical similarities 
and differences of the glycosphingolipidoses Gaucher disease and Fabry disease. Special 
attention is devoted to the pathophysiological mechanisms as well as metabolite and 
protein biomarkers, in particular we expand on possible diagnostic tools for the two 
lysosomal storage disorders. Part 2 investigates novel metabolic effects of AMP-DNM, 
beyond modulation of Glucosylceramide (GlcCer) metabolism, in lean and obese ro-
dents. Evidence for an endocrine-brain axis mediating the satiety and metabolic effects 
of AMP-DNM is provided with major role for the Glucagon- like peptide-1 (GLP1) path-
way and taste receptors in the gut. Chapter 7 deals with the observation that obesity can 
decrease taste sensitivity to sweet and bitter compounds. The expression of bitter and 
sweet receptors was investigated in normal and obese mice. This study was prompted 
by clues that the hydrophobic iminosugar AMP-DNM, the topic of research in the con-
cluding chapter, might have a very bitter taste. It was shown that obesity can prominent-
ly reduce the expression of bitter and sweet receptors in the duodenum, hypothalamus 
and brainstem. We concluded that obesity influences components of sweet and bitter 
taste sensing in the duodenum as well as in regions of the mouse brain involved in en-
ergy homeostasis. Chapter 8 describes a potential mechanism for some of the metabol-
ic improvements observed after orally administration of the iminosugar AMP-DNM to 
obese mice. We demonstrated that AMP-DNM, besides potently improving glucose ho-
meostasis, stimulates satiety and activates brown adipose tissue (BAT) in diabetic obese 
rodents via glucagon-like peptide-1 (GLP1). Oral AMP-DNM was found to activate POMC 
neurons in the hypothalamus and GLP1 neurons in the brainstem, both known to reduce 
appetite. GLP1 receptor (GLP1r) deficient mice and mice with conditional knock out of 
GLP1r in the hypothalamus showed no AMP-DNM corrections in satiety and BAT activa-
tion, but still changes in the respiratory exchange ratio pointing to increased utilization 
of fat as energy source and improvements in glucose tolerance. Furthermore, evidence 
was provided for induction of GLP1 release by AMP-DNM by interaction with bitter taste 
receptors in entero-endocrine cells. Finally, the General Discussion deals with the design 
and application of the ABPs as diagnostic and research tools. Additionally, it presents a 
model of AMP-DNM action on bodily metabolism, discussing distinct mechanisms for 
the improvements in glucose and energy homeostasis, besides GLP1 action. Future 
prospects of still unanswered questions are discussed, as well as possible implications 
for the treatment of obesity and diabetes.
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Nederlandse samenvatting 
In dit proefschrift worden verschillende studies beschreven die de rol van de verschillen-
de hersengebieden en hersenmechanismen in het glycosphincolipide metabolisme 
onderzoeken. De Algemene Introductie bevat een literatuur overzicht over de rol van 
verschillende glycosidases in glycosphingolipide metabolisme. Daarnaast wordt de the-
oretische achtergrond van twee glycosphingolipidoses: de ziekte van Gaucher (GD) en 
de ziekte van Krabbe (KD) en hun belangrijkste neurologische expressie besproken. Als 
laatste wordt het gebruik van suiker analogen als farmacologisch middel met een gun-
stig effect op energie metabolisme besproken met een focus op  hersenmechanismen 
die het pleiotropisch effect van N-(5’-adamantane-1’-yl-methoxy)-pentyl-1- deoxynojiri-
mycin (AMP-DNM) moduleren. Deel 1 van het proefschrift beschrijft een aantal studies 
naar nieuwe methodes voor het zichtbaar maken en het manipuleren van verschillende 
lysosomale en niet- lysosomale glycosidases. Speciale aandacht wordt besteed aan het 
visualiseren van actieve glucocerebrosidase (GBA) en galactosylceramidase (GALC) mol-
eculen in het brein, om de rol van deze enzymen in de ontwikkeling van respektievelijk 
GD en KD, beter te kunnen onderzoeken. Daarnaast, wordt een belangrijke patholo-
gische rol voor het niet-lysosomale glycosidase glucosylceramidase 2 (GBA2) in het brein 
voorgesteld bij de ziekte van Niemann Pick type C (NPC). Hoofdstuk 1 bestudeert de lo-
catie van actief GBA en actief GBA2 in het brein, met aandacht voor de relatie tot de 
neuropathologie in GD type II en III patiënten en Parkinsonisme, en de neuropathologie 
in patiënten met GBA2  deficiëntie. De analyses werden uitgevoerd met behulp van ee-
rder ontwikkelde activity-based probes (ABP) die het mogelijk maken om actieve GBA 
(cyclophellitol-epoxide type ABPs) of actieve GBA en GBA2 moleculen samen (cy-
clophellitol-aziridine type ABPs) selectief te labelen. We beschrijven de  ontwikkeling 
van een geschikte methode die in situ actieve GBA en GBA2 moleculen in het brein van 
ratten visualiseert, gebaseerd op herhaalde intra-cerebro-ventriculaire toediening van 
twee soorten ABP’s. Actief GBA is het meest prominent aanwezig in hersengebieden 
gerelateerd met de controle van motoriek (basale ganglia en hersenstam structuren), 
daarentegen actief GBA2 het meest in de cerebellaire cortex met ABP labeling. Hoofd-
stuk 2 beschrijft het ontwerp en gebruik van een β-galactosyl geconfigureerde cy-
clophellitol-epoxide gelabeld met een fluorophore waarmee het mogelijk is om selectief 
actief galactocerebrosidase (GALC) te labelen, het enzym dat patiënten met de ziekte 
van Krabbe en Twitcher muizen missen. Daarnaast is verder de in situ visualisatie van 
actief GALC in het brein bestudeerd door middel van intra-cerebro-ventriculaire toedi-
ening van het ABP. Deze experimenten lieten zien dat de specificiteit van deze probe een 
interessante applicatie biedt voor fundamenteel onderzoek aan GALC en de diagnose 
van patiënten met de ziekte van Krabbe. Het is mogelijk om de actieve GALC in het mui-
zen brein na intra-cerebro-ventriculaire toediening van het ABP te visualiseren door 
kwantitatieve visualisatie door middel van gel elektroforese of door fluorescente scan-
ning. Hoofdstuk 3 gaat over de specificiteit van β-glucopyranosyl geconfigureerde cy-
clophellitol-aziridine ABP’s. Het is bekend dat bij een hoge concentratie deze ABP’s cova-
lent binden aan meerdere β- glycosidases: de β-galactosidases GALC en GLB1 naast de 
twee β-glucosidases GBA en GBA2. We laten zien dat de brede specificiteit van cy-
clophelllitol-aziridine gebruikt kan worden voor het detecteren van actieve GBA in vitro 
en in vivo in het muizen brein, en het simultaan visualiseren met gel electroforese van 
een breed spectrum van retaining β-glycosidases. Hoofdstuk 4 beschrijft het gebruik van 
ABP’s  voor het monitoren en vergelijken van de opname van twee therapeutische re-
combinant GBA preparaten: velaglucerase en imiglucerase, verschillend in N-glycan 
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compositie. Beide gelabelde GBA preparaties laten eenzelfde opname in gekweekte 
dendritische cellen zien als ook een vergelijkbare weefseldistributie in muizen na intra-
veneuze toediening, met een slechte penetratie in het brein, een weefsel dat sterk 
aangedaan is bij GD type II en III. Dit hoofdstuk illustreert de kracht van het gebruik van 
ABP gelabelde GBA bij het volgen van de targeting van een via infuus toegediend enzym. 
Hoofstuk 5 levert bewijs voor de kwalijke rol van GBA2 in de neuropathologie van Nie-
mann Pick type C (NPC) ziekte in muizen, in het bijzonder bij het verlies van motorische 
coördinatie. Een verhoogde GBA2 activiteit in het brein van NPC KO muizen werd door 
ons aangetoond. Aanvullend, konden we aantonen dat zowel het genetisch wegnemen 
van GBA2 als het farmacologisch remmen van het enzym leidt tot een verlengde leven-
stijd door een vertraagd verlies aan Purkinje cellen. Deze resultaten suggereren dat 
modulatie van GBA2 activiteit gebruikt kan worden als therapeutisch doel in NPC. Hoofd-
stuk 6 presenteert een literatuur overzicht met de klinische en biochemische overeen-
komsten en verschillen tussen twee glycosphingolipidoses, de ziekte van Gaucher en de 
ziekte van Fabry. Speciale aandacht wordt besteed aan de pathofysiologische mechanis-
men en metabolieten en eiwitten die kunnen dienen als biomarkers voor deze twee ly-
sosomale opslag aandoeningen. Deel 2 onderzoekt de additionele metabole effecten 
van AMP-DMN, naast modulatie van het glucosylceramide (GlcCer) metabolisme, in 
zowel slanke als obese knaagdieren. Bewijs wordt gepresenteerd voor een endo-
criene-brein as die betrokken is bij de metabole en verzadigings effecten van AMP-DMN, 
met een belangrijke rol voor de glucagon-like peptide 1 (GLP1) en smaak receptoren in 
de darmen. In Hoofdstuk 7 onderzoeken we de expressie van bitter en zoet receptoren 
in normale en obese muizen. Deze studie werd gestart op grond van aanwijzingen dat de 
hydrofobische iminosuiker AMP-DMN, het onderwerp van het laatste  hoofdstuk, mo-
gelijk een erg bittere smaak heeft. Wij tonen aan dat obesitas de expressie van bittere en 
zoete receptoren in het duodenum, de hypothalamus en de hersenstam sterk verlaagt. 
Wij concluderen dat obesitas de smaak sensatie van bittere en zoete componenten in de 
duodenum als mede gebieden in het muizen brein, welke gelinkt zijn aan energie ho-
meostase, beïnvloed. Hoofdstuk 8 beschrijft een potentieel mechanisme voor enkele 
metabole verbeteringen welke gezien worden in obese muizen na orale toediening van 
de iminosuiker AMP-DMN. Wij laten zien dat AMP-DMN, naast mogelijke verbeteringen 
in de glucose homeostase, verzadiging stimuleert en bruin vet weefsel activeert (BAT) in 
obese knaagdieren met diabetes via GLP1. Orale toediening van AMP-DMN activeert 
POMC neuronen in de hypothalamus en GLP1 neuronen in de hersenstam, van beide 
groepen neuronen is bekend dat ze de eetlust verlagen. In muizen zonder GLP1 recep-
toren (GLP1r) en in muizen met een conditionele knock out van de GLP1r in de hypothal-
amus had AMP-DMN geen effect op verzadiging en de activiteit van BAT. De AMP-DMN 
geïnduceerde verlaging in de respiratoire exchange ratio (RER) werd echter nog steeds 
gezien. Een verlaging van de RER wijst op een verhoogde utilisatie van vet als energie 
bron en een mogelijke verbetering in glucose tolerantie. Verder laten we zien dat een 
inductie van GLP1 afgifte door AMP-DMN plaats vindt middels interactie met bitter re-
ceptoren in de entero-endocriene cellen. Het proefschrift wordt afgesloten met een Al-
gemene Discussie waarin ABP’s en hun toepassingen in diagnostiek en onderzoek 
worden besproken. Hiernaast wordt een model voor de  werkingsmechanismen van 
AMP-DMN op het energie metabolisme gepresenteerd. Besproken wordt onder andere 
de verschillende mechanismen betrokken in verbeteringen van de glucose en energie 
homeostase, met bijzondere aandacht voor de rol van GLP1. Tenslotte worden toe-
komstperspectieven en nog onbeantwoorde vragen besproken, evenals mogelijke impli-
caties voor de behandeling van obesitas en diabetes.
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