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Voorwoord
Eiwitglycosylering is de modificatie van eiwitten met koolhydraatstructuren. 
Deze koolhydraatstructuren staan ook wel bekend als glycanen. Glycanen zijn 
opgebouwd uit meerdere en verschillende monosacchariden, wat een grote 
diversiteit aan eindstructuren mogelijk maakt. Deze diversiteit aan structuren 
biedt het eiwit aanvullende functionaliteit; glycaan structuren kunnen interacties 
aangaan met receptoren en micro-organismen, of dienen als bron van voedsel voor 
de darmbacteriën. Het eiwitglycosyleringsproces is erg complex en onderhevig 
aan strenge regulering. De uiteindelijke samenstelling van de glycaanstructuur van 
een specifiek eiwit kan variëren tussen verschillende diersoorten (bijvoorbeeld 
tussen koeien en mensen), maar ook binnen een enkele diersoort. Voorbeelden 
hiervan kunnen gevonden worden bij bepaalde ziekteprocessen, maar ook de 
cellulaire beschikbaarheid van de monosacchariden die in glycanen voorkomen 
kan van invloed zijn op de uiteindelijke samenstelling. 

Mijn onderzoek was gericht op opheldering van de structuren van glycanen 
in koemelkeiwitten, en eventuele variaties daarin afhankelijk van ras, lactatie 
eigenschappen of dieet van de koe. De meeste N-geglycosyleerde eiwitten 
van de melk bevinden zich in het melkserum, de vloeistof die overblijft na 
verwijdering van de caseïnen. Melkserum wordt ook wel aangeduid als wei, 
veelal geproduceerd door de coagulatie van de caseïnen door het rennet 
enzym (resulteert in zoete wei), of door middel van aanzuren (resulteert in 
zure wei). Zoete wei bevat meer eiwit (~8 mg/mL) door aanwezigheid van 
caseïnefragmenten, dan zure wei (~5 mg/mL), waarin deze fragmenten niet 
aanwezig zijn. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van zure wei.

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen moesten er eerst efficiënte 
methoden ontwikkeld worden voor de isolatie van glycanen en hun analyse. Ook 
was het belangrijk om zuivere glycanen te isoleren zodat er onderzoek gedaan 
kon worden naar hun functionele eigenschappen. De ontwikkelde methoden 
zijn vervolgens toegepast op melk van verschillende koeien (dieren, rassen), 
maar ook op melk die verkregen is uit dieet-interventie studies. Hiermee kon 
de invloed van de voeding van de koe op de eiwitglycosylering bekeken worden. 

Variaties in het glycaanprofiel van lactoferrine in biest (Hoofdstuk 2)
De melk die door zoogdieren direct na de bevalling geproduceerd wordt is 
anders van samenstelling dan de “gewone” melk en wordt colostrum genoemd, 
of bij koeien biest. Biest bevat meer vet en glycoproteïnen dan gewone melk, 
bedoeld voor de groei en ontwikkeling van het pasgeboren kalf. Het is ook rijk aan 
geglycosyleerde eiwitten, waaronder de immunoglobulinen en lactoferrine (LF). 
Koeienlactoferrine is heeft bewezen immuun-modulerende en anti-pathogene 
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eigenschappen en wordt vaak aan kindervoeding toegevoegd. Voor een aantal 
glycoproteïnen, waaronder (koeien en mensen) IgG en lactoferrine (LF) was uit de 
bestaande literatuur bekend dat de glycaansamenstelling in biest sterk afweek van 
het patroon dat gezien wordt in normale melk. Er is bijvoorbeeld meer siaalzuur 
en fucose aanwezig op de glycaanstructuren, met een geleidelijke afname van 
deze hoeveelheid gedurende de biestperiode. Hoewel er van koeienlactoferrine 
bekend was dat deze veranderingen plaatsvonden, was er nog niet in beeld 
gebracht welke structuren er precies veranderden. Ook was nog onbekend hoe 
stabiel het patroon van lactoferrine was buiten de korte biestperiode, en aan het 
einde van de lactatie voorafgaand aan de drooglegging. Om inzicht te krijgen in 
de exacte veranderingen over de tijd in de lactoferrine glycaanprofielen in biest 
en in gewone- en eind-lactatie melk is er melk verzameld van 8 koeien van een 
biologische boerderij gedurende twee opvolgende lactatieperiodes (Hoofdstuk 2).  
Ook werden er een 10-tal lactoferrine poeders verkregen van een fabriek die 
lactoferrine voor commerciële doeleinden isoleert. Om inzicht te krijgen in 
de aanwezige glycaanstructuren en de optredende veranderingen in de tijd is 
gebruik gemaakt van massaspectometrie. Door deze techniek te combineren 
met een exoglycosidase enzymatische analyse, konden de glycaanstructuren 
nauwkeurig bepaald worden. In de gewone melk (1 en 3 maanden na de bevalling 
verzameld) waren nauwelijks verschillen waarneembaar in het glycaanprofiel van 
lactoferrine. Ook wanneer koeien van verschillende rassen onderling vergeleken 
werden waren de verschillen minimaal, wat aangeeft dat het glycaanprofiel 
van lactoferrine erg strak gereguleerd wordt. Ook waren er in de commerciële 
lactoferrine poeders geen duidelijke verschillen waarneembaar. Deze hoge mate 
van stabiliteit biedt wel mogelijkheden tot het bepalen van de concentratie 
van lactoferrineeiwit aan de hand van de glycaanstructuren alleen. Wij hebben 
bepaald dat de Man-9 glycaan 37.2% uitmaakt van de totale hoeveelheid van 
de glycanen van lactoferrine. Aan de hand van deze eigenschap hebben wij in 
Hoofdstuk 7 de concentraties van lactoferrine en co-eluerende eiwitten kunnen 
bepalen in de wei. Bij analyse van de biest en de verschillende melkmonsters 
werden duidelijke verschillen waargenomen in lactoferrine glycaanprofielen. 
In de vroegste biestmonsters waren meer gesialyleerde en gefucosyleerde 
structuren aanwezig. Ook werd er α(2,3) gekoppeld siaalzuur waargenomen, 
en er was een duidelijke verandering waarneembaar binnen de oligomannose 
structuren van lactoferrine. Lactoferrine bevat oligomannosestructuren van de 
lengte Man-5 tot Man-9. In biest zagen wij dat in dag 1 er relatief meer Man-5 
aanwezig was. Naarmate de biestperiode vorderde zagen we een afname van 
Man-5, en een toename van Man-9. Melk verzameld vlak voor de drooglegging 
bevat lactoferrine met een glycaanprofiel dat lijkt op het patroon aan het eind 
van de colostrum periode. Veranderingen in het glycaanprofiel van lactoferrine 
kan dus ook buiten de colostrumperiode plaatsvinden, mogelijk om herstel van 
de melkklieren te ondersteunen, of als voorbereiding op de geboorte van het 
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kalf. Over de functie van glycanen en het effect van verschillen die optreden 
in glycaanprofielen, zoals geobserveerd in dit hoofdstuk is nog maar weinig 
bekend. Om deze informatie te verkrijgen zijn functionaliteitsstudies uitgevoerd 
(Hoofdstukken 4 en 5).

Hoofdstuk 3: Isolatie van zuivere N-glycaan structuren voor functionaliteits-
studies
Voor functionaliteitsstudies is het noodzakelijk dat de glycanen in een voldoende 
hoeveelheid (paar mg) en in een zo hoog mogelijke zuiverheid werden verkregen. 
Omdat de meeste glycoproteïnen slechts < 10% van hun totaalgewicht aan 
glycanen bevatten, vereiste het verkrijgen van een voldoende hoeveelheid 
glycanen allereerst de zuivering van een relatief grote hoeveelheid eiwit. Het eiwit 
LF bevat ongeveer 7% N-glycanen ten opzichte van het totaal(eiwit)gewicht. De 
kern van N-glycanen bevat een vast patroon van twee N-acetyl glucosamines en 
3 mannoses (GlcNAc2Man3) en kunnen daardoor enzymatisch worden afgeplitst 
door een enkel enzym, meest gebruikelijk door peptide-N-glycosidase F (PNGase F). 
PNGase F werkt optimaal op een lineair gedenatureerd eiwit, wat werd verkre-
gen door het eiwit te verhitten en te strekken met natriumdodecylsulfaat 
(SDS). SDS remt de enzymactiviteit van PNGase F, waardoor er een tweede 
detergens Nonidet-P 40 moest worden toegevoegd om dit te voorkomen. De 
amfifiele eigenschappen van detergentia zoals SDS en Nonidet-P-40 maakt dat 
detergentia erg moeilijk te verwijderen zijn uit complexe mengsels. Eén van de 
mogelijkheden van het verwijderen van detergentia uit complexe eiwit-suiker 
mengsels, zoals de verkregen PNGase F digesten, was een neerslagstap met 
aceton. Eiwitten en suikers zijn slecht oplosbaar in aceton en zullen daarom 
gezamenlijk neerslaan. Detergentia zijn daarentegen wel goed oplosbaar in 
aceton en zullen daarom verwijderd kunnen worden door het wegnemen van de 
vloeistof. Een neerslag met 80% aceton was effectief voor het verwijderen van 
de detergentia; in deze stap verloren we echter ook een deel van de glycanen. 
Voor het eiwit lactoferrine, dat hoofdzakelijk oligomannose structuren bevat 
(Man-5 tot Man-9), observeerden wij dat korte glycanen (Man-5) gedeeltelijk in 
de aceton oplosbaar bleven, terwijl langere glycanen (Man-9) wel neersloegen. 
Dit leidde uiteindelijk tot een lagere opbrengst van Man-5 (25%) terwijl voor 
Man-9 een opbrengst van meer dan 80% werd gehaald. Vanwege dit ongelijke 
verlies van de glycaanstructuren, ook geobserveerd voor glycanen van andere 
eiwitten zoals Ribonuclease B en Thyroglobuline, zijn preparaten verkregen 
uit een aceton precipitatie, niet geschikt voor verdere functionaliteitsstudies, 
aangezien glycanen met een andere samenstelling verschillende effecten 
kunnen hebben. Een alternatief bleek het binden van de detergentia aan een 
speciale polystyreen hars. Eiwitten en glycanen in de oplossing bonden hier niet 
aan, waardoor na binding van de detergentia deze verwijderd konden worden 
tezamen met het harsmateriaal. De eiwitten konden vervolgens verwijderd 
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worden door filtratie, waarna de glycanen verder werden gezuiverd met een 
vaste-fase extractie. Het uiteindelijk ontwikkelde protocol resulteerde in isolatie 
van N-glycanen met een hoge zuiverheid (103%) en opbrengst (> 85%), en 
een representatieve samenstelling ten opzichte van de aanwezige structuren 
op het eiwit. Deze preparaten waren geschikt voor functionele analyses  
(Hoofdstukken 4 en 5).

Hoofdstukken 4 en 5: Effecten van lactoferrine en verschillende glycaanprofielen 
op receptoren van het immuunsysteem
Om de functionaliteit van de glycanen van LF, of veranderingen in zijn 
glycaanpatroon (zoals geobserveerd in Hoofdstuk 2), te kunnen beoordelen 
werden er analyses uitgevoerd met patroonherkennende receptoren (PRRs). 
Deze receptoren zijn belangrijke moleculen van het immuunsysteem, 
die immuunsignalering in gang kunnen zetten. Om LF met verschillende 
glycaanpatronen te verkrijgen, werd het enzymatisch bewerkt. Met behulp van 
een α-mannosidase werd een glycoprofiel verkregen met kortere oligomannoses 
en een 25% lager totaal mannose gehalte. Met behulp van een sialidase werd 
meer dan 90% siaalzuur verwijderd. Beide bewerkte lactoferrines werden 
vergeleken met een “normaal” lactoferrine monster. Ook werden de glycanen 
van het normale lactoferrine en van de twee bewerkte monsters afgeknipt en 
gezuiverd volgens het protocol dat ontwikkeld was in Hoofdstuk 3. Voor de 
functionele evaluatie werd gebruik gemaakt van gespecialiseerde cellijnen. In de 
eerste cellijn, humane acute monocytische leukemie-1 (THP-1), zijn meerdere 
patroonherkennende receptoren (PRRs) aanwezig, waaronder de Toll-like 
receptoren (TLRs). Signalering via TLRs kan worden gevolgd via de NF-κ B route. 
Een cellijn waarin Myd88 (benodigd voor TLR signalering) was uitgeschakeld 
werd gebruikt als controle. Lactoferrine verhoogde de NF-κ B afgifte significant  
(0.0044 tot 0.86 P < 0.01) en was afhankelijk van de aanwezigheid van Myd88, 
wat de signalering via TLRs bevestigde. Lactoferrines met verschillende 
glycaanprofielen hadden ook een verschillend effect. Een profiel met 
kortere oligomannoses had een tweevoudig versterkt effect. Gedesialyleerd 
lactoferrine had een significant (P < 0.01) verlaagd effect, wat suggereerde dat 
de aanwezigheid van siaalzuur de signalering versterkte. Geïsoleerde glycanen 
hadden geen effect op de THP-1 cellijn, wat aantoonde dat de combinatie van 
eiwit en glycaanstructuur essentieel is voor receptor activatie. Door middel van 
testen met HEK-cellen die een enkele TLR tot expressie brengen (TLR-2, TLR-3,  
TLR-4, TLR-5, TLR-7, TLR-8 en TLR-9) kon worden vastgesteld dat TLR-3 en TLR-4  
betrokken waren bij het herkennen van lactoferrine. De activatie van TLR-3 
werd sterk (~10-voud) geremd, onafhankelijk van het glycaanpatroon. TLR-4  
werd geactiveerd (1.67-voud) door lactoferrine met een regulier patroon. Lacto-
ferrine met kortere oligomannoses gaf een sterkere activatie (2.9-voud P < 0.01). 
terwijl gedesialyleerd lactoferrine een lagere, maar nog steeds versterkte 
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activatie ten opzichte van het reguliere patroon (1.4-voud P < 0.001) vertoonde. 
Geïsoleerde glycanen hadden op TLR-3 en TLR-4 geen invloed, wat aangeeft 
dat de eiwitkoppeling belangrijk is voor de activatie van TLR-3 en TLR-4, zoals 
eerder ook gezien in de THP-1 cellijn. Omdat lactoferrines met gemodificeerde 
glycaanpatronen verschillende effecten gaven, concludeerden we dat de 
glycanen een rol spelen bij de receptorinteractie. De geïsoleerde glycanen 
hadden wel een effect op TLR-8 (maar niet op TLR-3 en TLR-4). Op deze receptor 
werd een remmend effect (2.1-voud P < 0.05) waargenomen, onafhankelijk 
van het patroon. TLR-8 is aanwezig aan de binnenkant van de cel en verzorgt 
normaal gesproken de herkenning van viraal RNA. TLR-8 is ook betrokken bij 
auto-immuunziektes en het remmende effect van N-glycanen zou wellicht 
therapeutisch kunnen worden ingezet. 

De activatie van TLR-8 door geïsoleerde glycanen is verder onderzocht 
(Hoofdstuk 5). Het effect van de geïsoleerde glycanen werd vergeleken met 
dat van een bekende antagonist, chloroquine (CQN), dat wordt ingezet bij de 
behandeling van auto-immuunziektes. Er werden twee cellijnen gebruikt, HEK 
cellen en menselijke van monocyten afgeleide dendritische cellen (MoDCs). Er 
werden twee agonisten gebruikt, R848 en ssRNA40 welke de antagonist CQN op 
verschillende manieren remmen. Mogelijke routes zijn een directe interactie van 
CQN met TLR-8, of door interactie van CQN met de antagonisten, of door het 
verzuren van het endosoom door CQN, waardoor TLR-8 niet meer geactiveerd 
kan worden. Glycanen kunnen geen interactie aangaan met ssRNA40 waardoor 
dit mechanisme voor glycanen kon worden uitgesloten. Er werden geen 
verschillen in remming waargenomen met bewerkte glycanen (minder mannose 
of geen siaalzuur). De mogelijke verzuring van de omgeving kon hiermee worden 
uitgesloten, aangezien er dan een verschil tussen de glycanen met of zonder 
zure groepen (siaalzuur) verwacht was. Na het uitsluiten van deze twee opties 
concludeerden we dat glycanen een directe interactie met TLR-8 aangaan. 

In het experiment met de MoDCs werd vastgesteld dat glycanen de productie van 
interleukine-6 (IL-6) konden remmen, maar niet de productie van IL-10 of TNF-α 
(zoals CQN wel doet, naast IL-6). Gemodificeerde glycanen (minder mannose of 
siaalzuur) verschilden niet in remming van ssRNA40 geïnduceerde activatie van 
TLR-8. Echter werd er wel een verschil in het remmend effect op IL-6 secretie in 
MODCs waargenomen; de gemodificeerde glycanen konden deze secretie sterker 
remmen dan het normale profiel. Deze observatie gaf aan dat er nog andere PRRs 
dan TLR-8 moeten zijn die een interactie kunnen aangaan met glycanen in isolatie. 
Ook tonen de resultaten van deze studie aan dat de glycaansamenstelling de 
immuunreactie kan beïnvloeden. De ontstekingsremmende eigenschappen van 
glycanen zijn interessant voor nader onderzoek, aangezien glycanen aanwezig 
zijn in veel voedingsproducten. Mogelijk biedt dit mogelijkheden voor het 
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toevoegen van glycanen of geglycosyleerde eiwitten aan voeding, aangezien deze 
dan via (nu nog onbekende) PRRs een immuunrespons kunnen remmen, zoals 
wenselijk is bij auto-immuunziekten. Het in dit hoofdstuk bestudeerde eiwit LF 
wordt toegevoegd aan kindervoeding, echter wordt er ook frequent weipoeder 
verwerkt in voedingsproducten, zonder verdere isolatie van de individuele 
eiwitten. Het is daarom ook belangrijk om het complete glycaanprofiel van wei 
en de daarin optredende verschillen te kunnen bestuderen.

Analyse van volledige koemelkserum glycoprofielen (Hoofdstukken 6 en 7)
Voor het bestuderen van het glycaanprofiel van wei en de mogelijke variaties 
die hierin optreden, is een snelle wei-analysemethode ontwikkeld. In deze 
methode, wordt de lactose die stoort bij het labelen van de glycanen, van de 
eiwitten gescheiden door middel van een eiwitneerslag met ammoniumacetaat 
in methanol. Na opname van de eiwitten in de digestiebuffer en overnacht 
digestie met het enzym PNGase F werd er een in-solutie labeling uitgevoerd, 
gevolgd door een cellulose vaste-fase extractie van de gelabelde suikers 
(Hoofdstukken 6 en 7). De gelabelde suikers werden vervolgens gescheiden 
met een langzame gradient op hydrofiele interactie chromatografie (HILIC) met 
fluorescentie detectie. De verkregen chromatogrammen zijn op het eerste oog 
lastig te interpreteren vanwege de grote hoeveelheid informatie in een enkele 
analyse. De aanwezigheid van verschillende N-geglycosyleerde eiwitten in de 
wei resulteerde in een complex glycaanprofiel, een resultante van de profielen 
van de individuele eiwitten. De structuren van de verschillende glycanen in het 
chromatogram zijn geïdentificeerd met hoge resolutie massaspectrometrie, 
gecombineerd met exoglycosidase analyses voor bevestiging. Het totale 
glycaanprofiel werd verder ontleed door analyse van de beschikbare literatuur 
over bekende N-geglycosyleerde wei-eiwitten. Van vijf eiwitten, Lactoferrine, 
Immunoglobuline G (IgG), Lactoperoxidase, α-Lactalbumine een Glycosylatie-
afhankelijk celadhesiemolecuul-1 (GlyCAM-1) werden individuele profielen 
opgenomen en de glycanstructuren geïdentificeerd. Deze analyse leverde voor 
elk eiwit een uniek patroon op, een vingerafdruk welke gebruikt kon worden 
voor de identificatie van de eiwitten in het complexe totaalprofiel. Lactoferrine 
bevat bijvoorbeeld oligomannose structuren welke niet voorkomen op IgG of 
GlyCAM-1. IgG daarentegen bevat gefucosyleerde di-antenne structuren met 
Gal(β1-4)GlcNAc (LacNAc) patronen. GlyCAM-1 heeft als enige structuren met 
4 antennes en zijn glycanen bevatten veel siaalzuur en fucose. De verkregen 
profielen van de individuele eiwitten geeft waardevolle informatie, waarmee de 
eiwitten herkend kunnen worden in het totaalprofiel. Echter is het ook belangrijk 
om de natuurlijke concentraties van de eiwitten in wei in acht te nemen. Door 
glycoprofielanalyse van de vijf belangrijkste N-geglycosyleerde eiwitten, in de 
typische concentratie waarin ze in melk voorkomen, kon hun contributie aan 
het totale glycoprofiel worden bepaald. Uit deze vergelijking werd duidelijk dat 
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drie eiwitten hier de grootste bijdrage aan leverden, namelijk lactoferrine, IgG 
en GlyCAM-1. De bijdrage van Lactoperoxidase en α-Lactalbumine was minimaal  
(< 5%). Van de drie hoofdeiwitten draagt GlyCAM-1 ongeveer 75% (Hoofdstuk 8)  
van de glycanen bij aan het glyoprofiel, en IgG en lactoferrine samen de rest 
(~25%, Hoofdstuk 8). 

Wei-eiwit concentratiebepalingen en de hoge concentratie van GlyCAM-1 
(Hoofdstukken 6 en 7)
De ontwikkelde isolatiemethode maakte het mogelijk om een relatief groot 
aantal monsters (50-100) te analyseren per week. De herhaalbaarheid (de 
mate waarin de testresultaten in herhaalde analyses overeenstemden) van de 
methode bleek hoog, met een variatiecoëfficiënt (spreidingsmaat) onder de 5%. 
Daarom leent deze methode zich potentieel ook voor een kwalitatieve evaluatie 
van de weisamenstelling, alsmede voor kwantitatieve doeleinden van de drie 
belangrijkste eiwitten (IgG, LF en GlyCAM-1). Door de methode toe te passen 
op commerciële weipoeders, konden verschillen tussen weipoederconcentraat 
(WPC), isolaat (WPI) en gedemineraliseerd weipoeder zichtbaar gemaakt 
worden. Vooral in WPI waren de relatieve concentraties van lactoferrine en IgG 
verminderd ten opzichte van GlyCAM-1. 

Voor de evaluatie van de mogelijkheid tot het bepalen van concentraties met 
behulp van de weiprofiel analysemethodes, zijn 100 verschillende monsters 
van tankmelk van verschillende boerderijen in Nederland geanalyseerd. In 
deze monsters werden eerst de eiwitconcentraties van lactoferrine en IgG, IgA 
en IgM bepaald met behulp van ELISA. Pearson correlaties werden bepaald 
tussen de eiwitconcentraties en 32 geïntegreerde pieken van chromatogram. 
De oppervlakten van de pieken die waren toegewezen aan lactoferrine en 
IgG, correleerden significant met de respectievelijke eiwitconcentraties, 
waarmee een direct verband tussen de eiwitconcentratie en het glycoprofiel 
kon worden aangetoond. Om de analyse kwantitatief te kunnen inzetten was 
een referentiestructuur nodig in het profiel die zo weinig mogelijk verstoord 
werd door co-eluerende glycanen. De keuze viel hierbij op het Man-9 glycaan 
van lactoferrine. Door analyse van een kalibratiecurve van lactoferrine kon de 
concentratie van lactoferrine in de melkmonsters geschat worden, alsmede 
de molaire hoeveelheid van de Man-9 structuur. Door integratie van de Man-9 
 piek in het complexe wei-chromatogram (en vergelijking met de lactoferrine 
curve), was het mogelijk om de hoeveelheid van Man-9 in het wei-profiel vast te 
stellen. Door vervolgens het piekoppervlak van Man-9 te vergelijken met andere 
piekoppervlakken in hetzelfde chromatogram, was een schatting de hoeveelheid 
van andere structuren mogelijk. Door de hoeveelheid van de kenmerkende 
structuren van IgG en GlyCAM-1 in het wei-profiel op deze wijze te bepalen, was 
het ook mogelijk om de concentratie van IgG en GlyCAM-1 in te schatten. Deze 
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kwantificering werd uitgevoerd aan de hand van de individuele glycoprofielen 
(van IgG en GlyCAM-1), alsmede het aantal glycanen dat aanwezig is per eiwit. 
De aldus berekende eiwitconcentraties werden vervolgens vergeleken met de 
concentraties zoals bepaald met ELISA. Voor IgG kwamen de concentraties 
gebaseerd op glycoprofielanalyse vrijwel exact overeen met de ELISA waarden. 
Eiwitkwantificatie aan de hand van glycoprofielen verkregen uit melk bleek dus 
goed mogelijk. Voor lactoferrine werden hogere concentraties gevonden via de 
glycoprofielanalysemethode dan met ELISA. Dit verschil kon verklaard worden 
door het verschil in meetmethode; ELISA is afhankelijk van de eiwitconformatie 
(gedenatureerd eiwit wordt niet gemeten), terwijl de glycoprofielmethode 
hier geen onderscheid in maakt. Met de glycoprofielanalysemethode werden 
GlyCAM-1 concentraties bepaald die aanzienlijk hoger waren (> 1 mg/mL) dan de 
bekende concentratie uit de literatuur (0.3 mg/mL). Dit betekent waarschijnlijk 
dat de concentratie van GlyCAM-1 eiwit veelal is onderschat. Het uitgebreide 
spectrum van glycanen op dit eiwit maakt GlyCAM-1 één van de belangrijkste 
eiwitten in de glycoprofielen van weimonsters. Over de concentratie en 
glycosylering van GlyCAM-1 biest was nog geen informatie bekend. Analyse van 
weiprofielen lieten relatief hoge concentraties van lactoferrine en IgG zien aan 
het begin van de biestperiode, met snelle afnames in de tijd. Ook GlyCAM-1 was 
aanwezig in hogere concentraties aan het begin van de biestperiode, maar in 
mindere mate dan de andere twee eiwitten. Eerder hadden wij voor lactoferrine 
gezien dat de glycosyleringsprofielen in gewone melk (buiten de biestperiode) 
nauwelijks veranderden. Daarom was het des temeer opmerkelijk dat in de 
melk van maand 1 tot 3 voor een aantal koeien verschillen te zien waren in 
glycosylering van GlyCAM-1. De regulering van de glycaanstructuren die op 
GlyCAM-1 tot expressie komen is dus mogelijkerwijs minder strak geregeld, en 
dat nodigt uit tot verder onderzoek naar de processen die hieraan ten grondslag 
liggen. 

Variaties in de wei-glycaanprofielen van koeien, en de effecten van verschillende 
diëten (Hoofdstuk 8)
Eén van de oorspronkelijke doelen van dit onderzoek was het bestuderen van het 
effect van voeding op de glycosyleringspatronen van wei-eiwitten. Door de wei-
analysemethode toe te passen op melkmonsters van twee verschillende dieet-
gerelateerde studies met Holstein-Friesian koeien kon het effect van voeding, 
alsmede inter- en intra-koe variaties worden geëvalueerd (Hoofdstuk 8). De twee 
dieetgerichte studies waren verschillend van aard. In de eerste studie (Studie A, 
56 koeien) werd er extra (rumen-beschermd) eiwit of vet toegevoegd aan het 
voer van de koeien. In de tweede studie (Studie B, 6 koeien) werden er infusies 
gedaan in de 4e maag van de koe (het abomasum). Veranderingen in glycoprofielen 
veroorzaakt door verschillen in melkeiwitconcentraties, dan wel door verschillen 
in de decoratie van de glycanen aanwezig op de eiwitten, werden geëvalueerd 
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aan de hand van de in 32 secties (piekclusters) opgedeelde chromatogrammen. 
Deze piekclusters konden worden toegewezen aan de eiwitten GlyCAM-1, 
lactoferrine of IgG; clusters met gesialyleerde dan wel gefucosyleerde glycanen 
werden apart gespecificeerd. Hieruit werd duidelijk dat het overgrote deel 
van de aanwezige gefucosyleerde structuren aanwezig was op GlyCAM-1. 
Uit evaluatie van de chromatogrammen van beide studies werd duidelijk dat 
de percentages gesialyleerde of gefucosyleerde glycanen (ten opzichte van 
het totale aantal glycanen) relatief constant was (respectievelijk 59.7% en 
58.4%). Ook het percentage glycanen afkomstig van GlyCAM-1 bleek constant 
te zijn, gemiddeld 78%. De hoogste spreiding werd waargenomen voor het 
fucosyleringspercentage. De hoge mate van spreiding in het totaal piekoppervlak 
tussen koeien gaf een indicatie dat er een verschil in glycoproteïneconcentratie 
bestond tussen koeien. De melkopbrengst en het aantal dagen in melk hadden 
invloed op de totale wei-eiwitconcentraties, maar geen effect op het percentage 
GlyCAM-1, sialylering of fucosylering. De sialylering en fucosylering percentages 
veranderden ook niet onder invloed van de pariteit of totale inname van voer. 
Tussen de glycoprofielen (chromatogrammen) van de verschillende koeien die 
deelnamen aan Studie A (toevoeging eiwit en vet) werden wel grote verschillenen 
waargenomen. De chromatogrammen konden worden ingedeeld op basis van het 
percentage gefucosyleerde glycanen, dat varieerde tussen 44-73%. Toevoeging 
van extra eiwit of vet aan het dieet had geen effect op de fucosylering, blijkend 
uit directe observaties van de glycoprofielen, dan wel bepaald via statistische 
berekeningen. In Studie B (infusie van metabolieten, 6 koeien) werden wel 
grote verschillen waargenomen in de glycoprofielen. De fucosylering varieerde 
tot 18% tussen de verschillende infusieperioden, niet alleen tussen koeien, 
maar ook binnen eenzelfde koe in de tijd. Deze verschillen waren aanzienlijk 
groter dan de minimale (≤ 4%) verschillen waargenomen in Studie A. Studies 
A en B hebben dus duidelijk verschillende effecten. In Studie B werden losse 
voedingscomponenten (glucose, aminozuren, vetzuren) met behulp van infusies 
in het abomasum toegevoegd, terwijl in Studie A extra eiwit en vet aan het voer 
werden toegevoegd. Mogelijkerwijs is de toevoer van voedingsstoffen in Studie 
B relatief ongebalanceerd met als gevolg dat er ook binnen de cellen van de 
melkklieren een onbalans in (glycosylerings)substraten ontstaat. Het proces dat 
ten grondslag ligt aan de fucosylering van de glycanen van GlyCAM-1 zou hierdoor 
kunnen worden beïnvloed met de geobserveerde veranderingen tot gevolg. Aan 
de hand van de statistische berekeningen konden we echter niet een enkele 
infusie aanwijzen als oorzaak van de optredende verschillen. Het is mogelijk dat 
de bestaande individuele verschillen van het glycoprofiel tussen koeien, zoals 
geobserveerd in Studie A de interpretatie van de infusiestudie (Studie B) heeft 
bemoeilijkt. Ook in Studie B werden grote individuele verschillen tussen koeien 
in het fucosyleringspercentage waargenomen. Het is mogelijk dat deze initiële 
verschillen een belangrijke factor zijn, waarvoor in een toekomstig experiment 
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gecontroleerd dient te worden. Daarnaast zijn de korte infusieperiodes en het 
kleine aantal koeien (n=6) van invloed op de kracht van de statistische evaluatie. 
De infusiestudie laat echter wel zien dat de glycosylering, en dan specifiek 
de fucosylering van het eiwit GlyCAM-1, flexibel is in relatie tot de gebruikte 
variaties in voeding. Deze GlyCAM-1 flexibiliteit kan wellicht ook gebruikt 
worden om PRRs te beïnvloeden, analoog aan de waargenomen effecten van 
de verschillende glycaanprofielen van lactoferrine op PRRs (Hoofdstuk 4). In 
toekomstige studies kunnen toevoegingen van complexe koolhydraten, dan 
wel specifieke monosaccharide infusies, worden overwogen. De functionele 
implicaties van de veranderende fucosylering van GlyCAM-1 zijn nog onbekend 
en zullen nader onderzocht moeten worden. 
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Conclusies en vooruitzichten

Dit proefschrift beschrijft een aantal nieuwe methoden voor de snelle en efficiënte 
structuuranalyse van koemelk glycoproteïnen en hun functie. De ontwikkelde 
methoden voor de isolatie van N-glycanen met een hoge zuiverheid maken voor 
het eerst glycaangerichte functionaliteitsstudies mogelijk. De gedetailleerde 
analyse van lactoferrine in colostrum en melk liet zien dat de glycosylering van 
dit eiwit strak gereguleerd wordt. De lengte van de lactoferrine oligomannoses, 
alsmede de mate van sialylering, beïnvloedde de signalering door TLRs. Dit 
effect werd bepaald met lactoferrine welke enzymatisch gemodificeerd was; de 
effecten van de natuurlijke variaties in glycoprofielen van lactoferrine in biest 
moeten nog onderzocht worden. 

De wei-analysemethode geeft een gedetailleerd inzicht in de concentraties 
van de belangrijkste wei-eiwitten en hun glycosylering. Analyse is mogelijk 
met slechts een klein monster van de wei of weipoeder en genereert een 
glycoprofiel waar een grote hoeveelheid informatie uit te halen is. Er kan dan 
ook een veelvoud aan mogelijke toepassingen worden bedacht voor deze 
methode, bijvoorbeeld het bestuderen van genetische en niet-genetische 
eigenschappen op de glycosylering of wei-eiwitsamenstelling. De gegenereerde 
data zouden toekomstige functionele studies kunnen ondersteunen. Door 
middel van analyse van het glycaanprofiel kan snel een beeld gevormd worden 
van de aanwezige glycanen en hun modificaties (bijvoorbeeld de mate van 
sialyering en fucosylering). Een optredend effect in een functionele studie 
kan daarmee mogelijk gekoppeld worden aan de aanwezigheid van bepaalde 
glycaanstructuren of patronen.

Er blijven echter ook een aantal vragen onbeantwoord. Een uitgebreide 
glycoprofielanalyse van IgA en IgM moet nog uitgevoerd worden. Hoewel op 
basis van het huidige onderzoek hun bijdrage aan het totale wei-glycoprofiel 
laag wordt ingeschat zijn deze twee eiwitten wel erg interessant voor nadere 
analyse naar de aanwezige glycanen en hun exacte bijdrage.

Uit de wei-analyses bleek dat het eiwit GlyCAM-1 een zeer grote bijdrage 
leverde aan het glycoprofiel van wei, zowel in glycanen als in eiwitconcentratie  
(> 1 mg/mL, t.o.v ~5 mg/mL totaal eiwit in zure wei). Deze waarneming was 
verassend, aangezien dit eiwit in de literatuur veelal niet als één van de 
belangrijkste eiwitten genoemd wordt, met een gemiddelde concentratie van 
0.3 mg/mL (vergelijkbaar met de lactoferrine en IgG concentraties). Momenteel 
is er ook veel tegenstrijdige informatie over GlyCAM-1, zowel over de locatie 
van dit eiwit in de melk, alsmede over de exacte functie. Onze resultaten 
lieten zien dat de glycanen van GlyCAM-1 een interessant profiel hebben, 
met modificaties van fucosylering en sialylering. Deze GlyCAM-1 fucosylering 
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varieert tussen koeien, maar kan ook binnen 1 koe variëren. Desondanks is er 
nog veel onbekend over de specifieke functie van GlyCAM-1. Gezien de hoge 
GlyCAM-1 concentratie in koemelk zijn functionele studies met gezuiverde 
eiwitvarianten goed mogelijk. Omdat GlyCAM-1 resistent is tegen verhitting, 
waarbij andere eiwitten denatureren, zal het redelijk eenvoudig zijn om dit eiwit 
te zuiveren waarna ook de glycanen van GlyCAM-1 opgezuiverd kunnen worden. 
In Hoofdstuk 5 werd aangetoond dat glycanen van lactoferrine de productie 
van bepaalde cytokinen remmen via TLR-8. Het is mogelijk dat GlyCAM-1 en 
zijn glycanen een vergelijkbaar effect hebben. Daarmee zou GlyCAM-1 en 
zijn glycanen ook interessant zijn om te evalueren voor de behandeling van  
auto-immuunziekten.
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Hoofdboodschappen van dit proefschrift

Hoofdstuk 1 
- Uit dit literatuuronderzoek is gebleken dat er behoefte is aan relatief snelle 

methoden voor de isolatie en karakterisering (structureel, functioneel) van 
de N-glycanen van koemelkeiwitten. Daarmee zouden ook grotere aantallen 
melkmonsters geanalyseerd kunnen worden. 

- Het was nog onbekend of, en zo ja, hoe de glycaanprofielen van de 
belangrijkste koemelkeiwitten variëren over een volledige lactatieperiode.

- Het was eveneens onbekend of deze glycaanprofielen beïnvloed kunnen 
worden door bijvoorbeeld voeding of andere parameters. 

Hoofstuk 2 
-	 Het glycaanprofiel van lactoferrine in biest heeft hogere percentages sialylering 

en fucosylering, en meer relatief korte oligomannoses vergeleken met gewone 
melk.

-	 Het glycaanprofiel van lactoferrine is erg stabiel in gewone melk alsmede in com-
merciële lactoferrine poeders, maar varieert in de biestperiode en vlak voor de 
drooglegging. Blijkbaar wordt de glycosylering van dit eiwit sterk gereguleerd.

Hoofdstuk 3
-	 Er is een methode ontwikkeld voor de isolatie van N-glycanen van 

verschillende glycoproteïnen, waarbij het volledige glycaanprofiel behouden 
werd en een hoge zuiverheid en opbrengst verkregen werd.

-	 Precipitatie van N-glycanen met 80% aceton is niet geschikt voor 
glycoproteïnen die korte glycaanketens bevatten, omdat deze niet 
volledig neerslaan. Als alternatief voor de detergens verwijdering kan een 
detergensbindend harsmateriaal gebruikt worden. 

Hoofdstuk 4
-	 Het patroon van glycanen aanwezig op een glycoproteïne beïnvloedt 

Toll-like receptor signalering, zoals aangetoond met gemodificeerde 
glycaanprofielen van lactoferrine. 

-	 Geïsoleerde glycanen hebben een antagonistisch effect, enkel op Toll-like 
receptor 8.

Hoofdstuk 5
-	 Geïsoleerde glycanen van lactoferrine hebben een effect op Toll-like receptor-8 

via een directe interactie van de glycaanstructuur met de receptor.
-	 Verschillende glycaansamenstellingen verschilden niet in effecten op 

specifiek TLR; wel werden er verschillende effecten gezien op de dendritische 
cellijn. Daaruit blijkt dat er andere (nog onbekende) patroonherkennende 
receptoren moeten zijn die een interactie kunnen aangaan met geïsoleerde 
glycanen. 
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Hoofdstuk 6
-	 De drie belangrijkste N-geglycosyleerde eiwitten in melkserum zijn 

immunoglobuline G, lactoferrine en GlyCAM-1. Elk van deze eiwitten heeft 
een uniek glycaanprofiel waaraan ze kunnen worden herkend in het totale 
melkprofiel. 

-	 GlyCAM-1 glycanen leveren de grootste bijdrage aan het totale 
melkglycoprofiel. Het glycoprofiel van dit eiwit varieert ook in gewone 
melk, en wordt blijkbaar minder sterk gereguleerd dan dat van lactoferrine.

Hoofdstuk 7
-	 De ontwikkelde weiglycaanprofiel analysemethode heeft een hoge 

herhaalbaarheid en kan toegepast worden voor verschillende melkanalyses, 
waaronder variaties in de glycosylering van individuele eiwitten, 
eiwitconcentratiebepalingen aan de hand van het glycoprofiel alleen, en 
screening van weipoeders. 

-	 De concentratie van het GlyCAM-1 eiwit in koemelk lijkt aanzienlijk hoger 
te zijn dan voorheen geschat. GlyCAM-1 is ook dominant aanwezig in 
weipoeders.

-	 De verschillende processingstappen in de bereiding van weipoeders heeft 
duidelijke effecten op hun eiwitsamenstelling.

Hoofdstuk 8
-	 Koeien vertonen veel variatie in de fucosylering van hun GlyCAM-1 eiwit. 

Verder onderzoek naar de genetische achtergrond hiervan is nodig.
-	 Voeding heeft nauwelijks effect op GlyCAM-1 fucosylering, maar infusies 

van metabolieten in de 4e maag (abomasum) lieten duidelijke intra-koe 
veranderingen zien in deze parameter. De fucosylering van GlyCAM-1 is dus 
flexibel.

-	 Er is nog weinig bekend over het GlyCAM-1 eiwit. Gezien de hoge 
concentraties van dit eiwit in koemelk en in weipoeders, en de grote 
bijdrage van zijn glycanen aan het totale melkeiwitglycoprofiel, is verder 
onderzoek zeer gewenst.
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