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Populaire Samenvatting  

Koolhydraten zijn moleculen die bestaan uit koolstof en water. Met de combinatie 
van koolstof en water zijn verschillende kleine koolhydraten (zogenaamde ‘eenheden’) 
te maken, bijvoorbeeld glucose. Koolhydraten zijn bekend van hun voedingswaarde, 
maar ze hebben ook andere belangrijke biologische functies. Ze zijn een structureel 
component (zoals chitine in het pantser van insecten) en zijn ook belangrijk in de 
communicatie tussen cellen. Welke functie een koolhydraat heeft is afhankelijk van zijn 
structuur. Meestal vormen koolhydraten lange suikerketens van koolhydraateenheden 
die met elkaar zijn verbonden. Omdat koolhydraten wat betreft structuur zeer 
verschillend zijn, is er een grote variatie aan natuurlijk gevormde suikerketens. 
Bijvoorbeeld, zetmeel (zoals in aardappel) en cellulose (zoals in papier) zijn allebei 
opgebouwd uit glucoseeenheden, maar op een verschillende manier: zetmeel heeft een 
axiaal-type verbinding (‘schuin’) tussen suikereenheden en cellulose heeft een 
equatoriaal-type verbinding (‘recht’, Figuur 1). Welke functie een suikerketen heeft, is 
afhankelijk van de verbinding. De bindingtype van zetmeel kan afgebroken worden 
door menselijke enzymen en de bindingtype van cellulose kan niet. Verder, een klein 
koolhydraat heeft 5 verschillende plekken om een verbinding te bouwen. Denk aan 
puzzelstukjes die op elk uitsteeksel een verbinding kunnen hebben. Als een lange keten 
is gevormd van puzzelstukjes kan het gebeuren dat ze als een boom gaan vertakken. 
Vergelijkbare suikerketens kunnen op dezelfde manier ook als bomen vertakken.  

 

Figuur 1. A) De structuur van zetmeel heeft axiaal-‘schuin’ verbinding; B) de structuur 
van cellulose heeft equatoriaal-‘recht’ verbinding. Allebei getekend als blokjes. 

Er zijn veel verschillende koolhydraateenheden. Glucose is de meest bekende 
koolhydraat en heeft enkele broers en zussen, zoals fructose en galactose, die ook aan 
elkaar gebonden kunnen zijn. Fructose en glucose maken samen het disacharide 
sucrose, precies de suiker op de tafel. Galactose en glucose samen maken lactose, of 
melksuiker. Om die af te breken, hebben mensen specifieke enzymen. Er is een enzym 
om sucrose af te breken, en een ander enzym om lactose af te breken. Mensen hebben 
soms niet genoeg van het lactose-afbrekende enzym en dan krijgen ze lactose-
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intolerantie en kunnen geen melk drinken. Er zijn ook andere koolhydraateenheden, 
zoals fucose en sialic zuur, die hebben een hele andere structuur dan glucose en kunnen 
daarom aan andere functies bijdragen.  

Humane melk oligosachariden (HMO) zijn korte suikerketens die worden 
gevonden in moedermelk. HMOs helpen om de gezondheid van de baby te verbeteren. 
HMOs helpen gunstige bacteriën om in de darm te groeien (prebiotische functie), en ze 
kunnen een baby ook beschermen tegen infecties. Dat gebeurt dankzij gefucosyleerde 
HMO. Deze moleculen voorkomen dat pathogenen zich hechten aan de darm en daarom 
kan een pathogeen niet in de darm blijven. Omdat het niet altijd mogelijk is om een baby 
moedermelk te geven, worden er andere moleculen toegevoegd in poedermelk om de 
functie van HMO na te bootsen (bijvoorbeeld GOS/FOS – galacto en 
fructooligosachariden). GOS/FOS helpen heel goed om gunstige bacteriën te laten 
groeien, maar ze kunnen niet zo goed beschermen tegen infecties als gefucosyleerde 
HMO. Daarom willen wetenschappers nieuwe methoden te vinden om deze moleculen 
te vervangen.  

In Deel 1 van dit proefschrift hebben we een HMO-analoog gemaakt, gebaseerd op 
β-cyclodextrine, een molecuul dat algemeen wordt gebruikt in medicijnen en voeding 
(C, Figuur 2). In Hoofdstuk 3 de synthese van di-gefucosyleerd β-cyclodextrine (D, 
Figuur 2) is beschreven. Dit molecuul is vergelijkbaar met 3-fucosyllactose (A, Figuur 
2) omdat het dezelfde axiaal-type verbinding met fucose heeft (B, Figuur 2). Het werd 
waargenomen dat fucosylering op twee van de zeven mogelijke posities gebeurde, en 
dat resultaat was verder onderzocht met computationele experimenten in Hoofdstuk 4. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de evaluatie van gefucosyleerd cyclodextrine in biologische 
experimenten. De resultaten tonen aan dat gefucosyleerde cyclodextrine, net zoals 
HMO, niet wordt verteerd, en daarom de dikke darm kan bereiken. Verder, met gebruik 
van het nieuwe analoog kon de pathogeen (Escherichia coli) niet aan cellen binden. Deel 
1 van dit proefschrift laat zien dat moleculen, die qua structuur vergelijkbaar zijn met 
natuurlijke HMOs, vergelijkbare eigenschappen hebben. Daarom hebben synthetische 
koolhydraten een groot potentieel voor het nabootsen van HMO.   
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Figuur 2. A) Natuurlijke HMO 3-fucosyllactose, kan gezien worden als molecuul 
gemaakt uit B) 3 bouwstenen. C) β-cyclodextrine gemaakt uit 7 glucosiden. D) HMO-
analoog structuur bootst fragment na van panel A. De vergelijkbare sectie van molecuul 
is in de groene lijst. 

Exopolysachariden (EPS) zijn een andere klasse koolhydraten die ook positieve 
effecten hebben op de gezondheid. Deze worden gevonden aan de buitenkant van 
gunstige bacteriën, zoals bifidobacteria en lactobacilli. Om te onderzoeken welke 
specifieke EPS structuren verantwoordelijk zijn voor de effecten op de gezondheid, is 
het nodig om deze polysachariden of fragmenten daarvan te verkrijgen met hoge 
zuiverheid. Het is niet altijd mogelijk om EPS van natuurlijke bronnen te isoleren omdat 
het met andere celcomponenten verontreinigd kan zijn. In Deel 2 van dit proefschrift is 
de synthese van een EPS fragment van Bifidobacterium adolescentis beschreven. Deze 
bacterie is karakteristiek voor een volwassen microbioom. EPS van bifidobacteria 
kunnen het immuunsysteem trainen om te reageren, zodat het immuunsysteem 
voorbereid is tegen infecties te vechten.  

Lange suikerketens kunnen opgesplitst worden tot een repeterende eenheid – een 
minimum aantal van eenheden die worden herhaald in een ketenstructuur. In dit geval, 
een structuur van 9 eenheden wordt herhaald, gevormd uit twee verschillende 
koolhydraatblokjes. Een van die blokjes is de zeer zeldzame 6-deoxytalose (blauwe 
driehoek, Figuur 3A), wat dit EPS heel uniek maakt en belangrijk kan zijn in 
communicatie tussen cellen. De repeterende eenheid heeft drie 6-deoxytalose blokjes 
verbonden via equatoriaal-type bindingen, en drie 6-deoxytalose met axiaal-type 
bindingen die ook nog verbonden zijn met glucosiden. Omdat 6-deoxytalose even vaak 
in de natuur gevonden is als een klavertje 4, was literatuur over de synthese van deze 
fragmenten nauwelijks te vinden. Daarom moesten we zelf nieuwe strategieën 
ontwikkelen om de herhalende eenheid te syntheseren. Om een lange suikerketen te 
maken is het nodig om een geschikte bouwsteen te syntheseren. Eerst, de 
suikereenheid is ‘gekleed’ met beschermgroepen. Dat geeft een bouwsteen met een 
vrije positie beschikbaar voor koppeling. Dan gebeurt de koppelingreactie om 
bouwsteen samen te binden. De axiaal-type (‘schuin’) verbinding met 6-deoxytalose is 
beschreven in Hoofdstuk 6. Het equatoriaal-type (‘recht’) binding is vaak gezien als 
moeilijker om te maken omdat voor elke koolhydraat zijn eigen methode is ontwikkeld. 
Hoofdstuk 7 beschrijft de ontwikkeling van een goede methode om equatoriaal-type 
verbindingen te maken. Op het moment dat beide type binding kunnen gemaakt 
worden, zijn alle bouwstenen gebruikt in de eindmontage van de repeterende eenheid 
in Hoofdstuk 8.  
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Figuur 3. A) Repeterende eenheid van de EPS van B. adolescentis B) gebouwd uit 
bouwstenen getekend als blokjes. 
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