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Samenvatting 
Neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Huntington, Alzheimer en Parkinson beïnvloeden 

het centrale zenuwstelsel en leiden tot degeneratie van een specifieke populatie neuronen in, voor 

elke ziekte andere, specifieke hersengebieden. De degeneratie van deze neuronen leidt vervolgens 

tot een progressief falen van die ziekte-specifieke hersengebieden en bepaalt het verschillende 

spectrum van symptomen bij de patiënten, zoals geheugenverlies bij de ziekte van Alzheimer en de 

bewegingsdefecten (chorea) bij de ziekte van Huntington. Vooral omdat de gemiddelde 

levensverwachting is toegenomen neemt het aantal mensen met neurodegeneratieve ziektes ook 

sterk toe. De huidige behandeling is vooral gericht op vermindering van (last van) de symptomen 

(gevolgen) en er zijn nog steeds geen therapieën die de oorzaak van deze ziekten kunnen wegnemen 

en tot voorkoming of genezing leiden. 

Hoewel al deze ziekten verschillende klinische kenmerken hebben is er een belangrijk 

kenmerk dat ze delen in de hersenen van alle overleden patiënten: we vinden eiwitaggregaten, een 

onnatuurlijk klontering van eiwitten, in het gedegenereerde deel van het hersenweefsel. Hoewel 

we nog niet precies weten hoe (en welk type) aggregaten neurotoxisch zijn, is op diverse manieren 

al wel aangetoond dat het proces van eiwitaggregatie neurodegeneratie veroorzaakt. 

Het ontstaan van eiwitaggregaten is op zich merkwaardig omdat de cellen in ons lichaam 

een heel uitgebreid verdedigingssysteem hebben die ze tegen het proces van eiwitaggregatie 

beschermd: dit systeem wordt het “protein quality control” (PQC) systeem genoemd. In dit PQC 

netwerk is een centrale rol weggelegd voor eiwitten uit een grote familie van zogenaamde “heat 

shock proteins” (HSP’s) Deze HSP's (ook vaak chaperonnes genoemd) herkennen niet- of verkeerd 

gevouwen eiwitten. Er zijn verschillende HSP’s families waaronder de familie van HSPA's (13 leden), 

DNAJ's (50 leden) en kleine HSP's (10 leden). Ze zijn vooral bekend van het helpen bij het vouwen 

van eiwitten tijdens hun synthese, of bij hun hervouwing als ze zijn ontvouwen na stress. Ze zijn 

echter bij veel meer processen betrokken waaronder het uitelkaar halen van eiwitklonten 

(eiwitdisaggregatie), het opslaan van ontvouwen eiwitten in depots, maar ook bij de eiwitafbraak, 

een proces dat vervolgens wordt uitgevoerd door het ubiquitine-proteasoomsysteem (UPS: de 

eiwitversnipperaar) dat plaatsvindt in het lysosoom (de cellulaire verbrandingsoven). 

Naast eiwitaggregatie is een ander belangrijk gemeenschappelijk kenmerk bij deze 

hersenziekten de aanwezigheid van en verandering in niet-neuronale afweercellen - de glia cellen- 

in de aangedane hersengebieden. Met name de zogenaamde astrocyten - een grote en specifieke 

subpopulatie van glia cellen - veranderen van vorm en laten een groot aantal moleculaire 

veranderingen zien, waaronder een verhoogde aanwezigheid van bepaalde leden van de diverse 

HSP’s families. 

Het doel van dit proefschrift, uitgelegd in hoofdstuk 1, was om te onderzoeken of en hoe 

specifieke HSP’s gebruikt zouden kunnen worden om neuronen te beschermen tegen 

eiwitaggregatie en degeneratie. In het bijzonder wilden we weten of het kon en moest via een 

directe manier, d.w.z. door deze HSP in de neuronen zelf in te brengen (zogenaamde cel-autonome 

bescherming) of dat het ook mogelijk was op een indirecte manier door de HSP in te brengen in de 

astrocyten (zogenaamde niet-cel-autonome bescherming). 
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In hoofdstuk 2 wordt vervolgens eerst de literatuur samengevat over hoe eiwitaggregatie 

neurodegeneratie kan veroorzaken. Dit wordt o.a. ondersteund door het feit dat genetische vormen 

van deze neurodegeneratieve ziekten vrijwel altijd worden gekarakteriseerd door mutaties in de 

ziekte gerelateerde genen die leiden tot expressie van eiwitten die verhoogd aggregatiegevoelig 

zijn. In dit hoofdstuk wordt vervolgens samengevat hoe het aggregatieproces en de verschillende 

vormen van aggregaten veel processen in de cel kunnen verstoren. Verstoringen die zijn gevonden 

omvatten o.a. veranderingen in transcriptie, afwijkingen in het RNA-metabolisme, veranderingen in 

de calcium homeostase, interferentie met diverse onderdelen van het PQC-netwerk (HSP's, UPS en 

autofagie), fysieke schade aan organellen (bijv. ER, Golgi, mitochondria), het cytoskelet en de 

membranen en -vooral belangrijk voor neuronen- remming van axonaal transport en synapsfunctie. 

Belangrijk is ook dat neuronen erg kwetsbaar lijken te zijn voor eiwitaggregatie. In hoofdstuk 2 

wordt vervolgens ingegaan op de steeds toenemende aanwijzingen dat aggregaten zich door de 

hersenen verspreiden op een ‘prion-achtige manier’ (van de gekke-koeien ziekte) en dat 

ziekteprogressie is geassocieerd met de overdracht van pathogene aggregaten tussen cellen. 

Vervolgens leggen we in hoofdstuk 2 uit hoe de diverse onderdelen van het PQC-netwerk in cellen 

de eiwithomeostase handhaven en hoe deze onderdelen mogelijk gebruikt kunnen worden bij het 

voorkomen of behandelen van deze eiwit aggregatie ziekten. Ten slotte benadrukken we hoe er een 

toenemend aantal aanwijzingen zijn gevonden die laten zien dat astrocyten niet alleen een aantal 

fundamentele fysiologische functies in de gezonde hersenen uitoefenen, maar hoe ze ook een 

mogelijke sleutelrol spelen in de pathogenese van neurodegeneratieve ziekten. Na neuronale 

schade worden astrocyten “hyper-reactief” en blijken allerlei moleculaire en functionele 

veranderingen te ondergaan. Initieel lijkt deze astrocyt-reactiviteit de progressie van de ziekte tegen 

te gaan, maar bij een langdurige reactiviteit lijkt dit juist negatieve effecten te hebben, die de 

progressie van neuronale degeneratie mogelijk zelfs kan versnellen.  

In dit proefschrift richten we ons op de mogelijke beschermende werking van deze 

astrocyten, hoe ze mogelijk een rol kunnen spelen bij een remming van de prion-achtige 

verspreiding van aggregaten tussen neuronen, en hoe expressie van HSP’s in astrocyten een 

dergelijke beschermende functie zou kunnen versterken. Om deze hypothese te testen, werd 

Drosophila melanogaster als modelsysteem gebruikt. Onder onderzoeksvraag vereiste dat we een 

systeem moesten ontwikkelen, waarbij het mutante PolyQ-huntingtine uitsluitend tot expressie zou 

worden gebracht in neuronen en een HSP, ofwel  alleen in dezelfde neuronen of alleen in astrocyten. 

Als HSP kozen we DNAJB6 - een lid van de menselijke DNAJ-chaperonne familie - omdat ons 

laboratorium eerder had aangetoond dat dit DNAJB6 eiwit een zeer krachtige cel-autonome 

beschermer was tegen PolyQ-gerelateerde neurodegeneratie en omdat DNAJB6 ook verhoogd 

aanwezig bleek te zijn in de hyper-actieve astrocyten in sommige neurodegeneratieve ziekten. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we hoe het D.melanogaster-model voor onze studie is 

gegenereerd. We laten zien hoe de benodigde specificiteit van de expressiesystemen werd 

verkregen die nodig was om selectieve expressie van  alle kandidaatgenen te verzekeren ten 

behoeve van de  evaluatie van cel-autonome en niet-cel-autonome effecten. Een reguleerbare 

expressie van de verschillende transgenen in de verschillende celtypen van de hersenen werd 

verkregen door het gebruiken van verschillende, zogenaamde binaire expressiesystemen - Gal4-UAS 

en LexA-LexO - en van goed gekarakteriseerde cel-specifieke promotors (ook drivers genoemd). 

Hierdoor konden we, op een volledig onafhankelijke en niet-overlappende manier, het PolyQ-
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huntingtine uitsluitend tot expressie brengen in neuronen en DNAJB6 - de beschermende 

chaperonne - gelijktijdig tot expressie wordt brengen in dezelfde neuronen of alleen in astrocyten. 

Bovendien laten we zien dat het expressiesysteem LexA-LexO het inderdaad mogelijk maakt om het 

expressieniveau - gematigd of sterker - van het transgen te regelen. 

In hoofdstuk 4 hebben we eerst de cel-autonome effecten van de chaperonne DNAJB6 

onderzocht. Hiertoe werden de D.melanogaster-modellen gebruikt die het mutante toxische PolyQ-

eiwit en DNAJB6 uitsluitend in dezelfde neuronen tot expressie brengen. We laten zien dat DNAJB6 

PolyQ-aggregatie in neuronen onderdrukt en beschermt tegen toxiciteit. De expressie en aggregatie 

van PolyQ verkortte de levensduur van de vliegen en overexpressie van DNAJB6 in de getroffen 

neuronen resulteerde ook in een significante verlenging van deze verkorte levensduur en 

verbeterde de fitness van de vliegen. Hierbij was de mate van bescherming afhankelijk van het 

expressieniveau van DNAJB6. Deze bevindingen bevestigden onze eerdere bevindingen dat DNAJB6 

een sterke en directe  beschermende werking heeft die PolyQ-eiwitaggregatie verlaagt en toxiciteit 

ervan vermindert.  

In hoofdstuk 5 hebben we hetzelfde D.melanogaster-model gebruikt om niet-cel autonome 

DNAJB6-effecten te onderzoeken. In dit geval werd, met het binaire expressie systeem, het toxische 

polyQ-eiwit selectief in neuronen en tegelijkertijd DNAJB6 selectief in astrocyten tot expressie 

gebracht. We ontdekten dat deze exclusieve expressie van DNAJB6 in astrocyten een niet-cel 

autonome bescherming biedt tegen de progressieve neuronale degeneratie en de levensduur van 

de vliegen met neuronaal PolyQ-huntingtine. Ook in dit geval was de bescherming gecorreleerd met 

de hoogte van de expressie van de DNAJB6. Anders dan wat we vonden toen de chaperonne tot co-

expressie werd gebracht in neuronen (hoofdstuk 4), ging de niet-cel autonome bescherming niet 

gepaard met een vermindering van de polyQ-huntingtine-aggregatie in de hersenen van de vliegen. 

Wat we daarentegen vonden was dat, in vliegen die DNAJB6 in astrocyten tot expressie brengen, 

een groot deel van de astrocyten nu neuronale PolyQ-HTT-aggregaten bevatten. Dit is in lijn met de 

suggestie dat aggregaten uit degenererende neuronen zich kunnen verspreiden naar andere 

neuronen, die vervolgens daardoor ook zouden degenereren. Onze data suggereren dat, door deze 

extracellulaire huntingtine-aggregaten op te nemen - een capaciteit die wordt versterkt door 

DNAJB6-expressie- astrocyten kunnen fungeren als een "reservoir" voor deze prion-achtige 

aggregaten en daarmee verspreding van neuron naar neuron in de hersenen kunnen voorkomen en 

dus de progressie van neurodegeneratie vertragen. Normaliter wordt de capaciteit van astrocyten 

om als “prion-reservoir” te dienen waarschijnlijk beperkt door de toxiciteit van aggregaten die de 

cel opneemt. Onze data suggereren dat de verhoogde expressie van chaperonnes zoals DNAJB6 de 

toxiciteit van deze PolyQ aggregaten in astrocyten kan verminderen waardoor hun beschermende 

werking bij de ziekte van Huntington wordt versterkt. 

In hoofdstuk 6 vatten we onze bevindingen samen, bespreken hun relevantie in de context 

van andere bestaande literatuur gegevens, open vragen en geven we een overzicht van toekomstige 

onderzoeksperspectieven. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk welke mechanismen 

verantwoordelijk zijn voor de overdracht van PolyQ-prionachtige aggregaten van neuronen naar 

astrocyten en wat de mogelijke mechanismen waarmee DNAJB6 astrocyten resistenter kan maken 

tegen de opgenomen PolyQ Htt-prionoïden, waardoor ze hun capaciteit behouden om te fungeren 

als "prion-reservoir". 



 

 
176 
 

De cel-autonome bescherming van DNAJB6 lijkt effectiever dan de niet-cel-autonome 

bescherming. Terwijl dit sterk de gedachte ondersteunt dat PolyQ-ziekten primair neuronale ziekten 

zijn laten onze gegevens desalniettemin toch ook zien dat modulatie van het chaperonnes in 

astrocyten ook neuronale bescherming kan bieden, iets wat technisch wellicht minder complex zou 

kunnen zijn dan modulatie van chaperonnes in neuronen. Zeer waarschijnlijk zou een combinatie 

hiervan, verbeteren van PQC in zowel astrocyten als neuronen, optimaal zijn.  
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