
 

 

 University of Groningen

Chaperones, protein homeostasis & protein aggregation diseases
Minoia, Melania

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2014

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Minoia, M. (2014). Chaperones, protein homeostasis & protein aggregation diseases. [Thesis fully internal
(DIV), University of Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/dde97bbe-5273-437a-93db-4a180d0157e3


APPENDICES

157

Nederlandse samenvating

List of pubblications

Acknowledgements/ Ringraziamenti  





Appendix I

159

Nederlandse samenvattingen voor leken

Eiwitten zijn de functionele moleculen van een cel en bestaan   uit ketens van 
aminozuurresiduen. Deze aminozuur ketens moeten in een specifieke drie-
dimensionale (3D) structuur worden gevouwen om een functioneel eiwit te worden. 
Verkeerd gevouwen eiwitten zijn niet alleen functieloos maar vormen ook een 
fysieke bedreiging omdat ze kunnen samenklonteren in aggregaten, die toxisch 
kunnen zijn, en ziektes kunnen veroorzaken. Eiwitaggregaten zijn bijvoorbeeld 
de oorzaak voor een grote groep ongeneeslijke aandoeningen die bepaalde delen 
van de hersenen aantasten (ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, ziekte 
van Huntington, en Spinocerebellar Ataxia’s), en ook spieren (myopathies). Om de 
vorming en klonteringen van verkeerd gevouwen eiwitten te voorkomen hebben 
cellen een speciale group van eiwitten, zogenaamd ‘Heat Shock’ eiwitten. Deze Heat 
Shock eiwitten maken een belangrijk onderdeel uit van het cellulaire defensiesysteem 
genaamd het Protein Quality Control Network. Dit proefschrift behandelt het 
Protein Quality Control Network en hoe dit functioneert in ziektes geassocieerd met 
eiwitaggregaten.

 Wanneer het vouwen van eiwitten fout dreigt te gaan, worden er direct 
door de cel Heat Shock eiwitten aangemaakt om het vouwen te assisteren, of om 
verkeerd gevouwen eiwitten af te breken voordat deze schadelijk worden. De Heat 
Shock eiwitten in menselijke cellen zijn, gebaseerd op de eiwit grootte, verdeeld 
over verschillende subgroepen:  HSPH (HSP110), HSPC (HSP90), HSPA (HSP70), 
DNAJ (HSP40), HSPB (kleine Heat Shock eiwitten), HSPD/E (HSP60/HSP10), en 
CCT (TRiC). Binnen een groep hebben de eiwitten vaak structurele en functionele 
overeenkomsten maar ze kunnen soms ook unieke functies hebben in de defensie 
tegen eiwitaggregaten.

 Hoofdstuk 2 van dit proefschrift is een algmene introductie waarin we een 
overzicht geven over welke Heat Shock eiwit subgroepen en specifieke Heat Shock 
eiwitten gerelateerd zijn aan diverse ziektes, gebaseerd op gegevens vanuit de 
bestaande literatuur. Opmerkelijk is dat iedere afzonderlijke ziekte, die veroorzaakt 
wordt door de formatie van eiwitaggregaten, blijkbaar andere

Heat Shock eiwitten nodig hebben om aggregatie tegen te gaan. Hierdoor kan 
het zijn dat er geen algemene therapeutische strategie mogelijk is voor alle ziekten 
gebaseerd op één Heat Shock eiwit.

 Het doel van ons experimenteel werk is om meer inzicht te krijgen in het 
Protein Quality Control Network. Veel ziekte-gerelateerde eiwitten kunnen niet 
meer tot de juiste 3D structuur worden gevouwen en worden daardoor door de 
cel afgebroken en verwijderd. Hiervoor hebben cellen hoofdzakelijk twee afbraak 
systemen: 1) Het zogenaamde proteasoom systeem werkt als een versnipperaar 
en kan alleen eiwitten afbreken voordat deze samenklonteren in eiwitaggregaten; 
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2) Het autophagie-lysosoom systeem breekt zowel verkeerd gevouwen eiwitten 
als complete eiwitaggregaten af door deze met behulp van kleine membraan 
structuren (autophagosomen) naar speciaal afbraak compartimenten (lysosomen) te 
transporteren. Aangezien Heat Shock eiwitten in de meeste gevallen als eerste de 
foutieve eiwitten herkennen, bepalen zij vaak welk systeem wordt gebruikt voor de 
afbraak. Gedurende het verouderingsproces (de grootste risico factor voor ziekten 
geassocieerd met eiwitaggregaten) vermindert de capaciteit van het proteasoom 
systeem en worden cellen meer afhankelijk van het autophagie-lysosoom systeem. 
In hoofdstuk 3 laten we zien dat de omschakeling in afbraak van protesoom naar 
autophagie wordt gecontroleerd door BAG eiwitten, ‘regulator’ eiwitten van Hsp70. 
Een van deze BAG eiwitten, BAG1, stimuleert Hsp70 om verkeerd gevouwen eiwitten te 
laten binden aan proteasomen, terwijl een andere BAG eiwit, BAG3, Hsp70 stimuleert 
om deze foutieve eiwitten te transporteren naar autophagosomen. Verschillende 
studies laten zien dat cellen meer BAG3 gaan produceren wanneer het proteasoom 
systeem niet voldoende functioneert (waaronder het verouderingsproces), en ook dat 
BAG3 de cellen kunnen helpen om eiwitaggregaten te verwijderen in bijvoorbeeld de 
ziekte van Huntington en Spinocerebellar Ataxias. Verder zijn genetische mutaties 
gevonden in BAG3 die erfelijke degeneratieve spier- en hartziekten veroorzaken. Eén 
specifieke mutatie, BAG3 P209L, is aanleiding voor een ernstig en extreem vroege 
ontwikkeling van een myofibrillar myopathie geassocieerd met hartfalen. Ons 
onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 4 laat zien dat de P209L mutatie in BAG3 
het vermogen om eiwitaggregaten te verwijderen negatief beïnvloedt doordat het 
niet meer effectief verkeerd gevouwen eiwitten naar het autophagosoom systeem 
kan sorteren. Al deze bevindingen duiden op een belangrijke physiologische 
regulator rol van BAG3 in het het Protein Quality Control Network gedurende het 
verouderingsproces, speciaal in weefsel dat veel eiwit schade ondervindt ten gevolge 
van contractie gerelateerde wrijvingen (hart en spieren).

Het tweede deel van ons experimenteel werk betreft de ziekte van Parkinson. 
We vroegen ons af of  Heat Shock eiwitten cellen ook zouden kunnen beschermen 
tegen de toxische aggregaten geassocieerd met deze ziekte. Zoals uit onze 
literatuur analyses blijkt (hoofdstuk 2) zijn niet alle eiwitaggregaten gelijk en lijken 
verschillende elementen van het  Protein Quality Control Network betrokken te zijn 
bij de verwerking van deze verschillende aggregaten. Uit eerder onderzoek van ons 
laboratorium bleek dat bepaalde eiwitten uit de HSPB groep (HSPB6, HSPB8, HSPB9 
en vooral HSPB7) cellen beschermt tegen de aggregatie en toxiciteit in de ziekte van 
Huntington. Om te testen of deze HSPB eiwitten ook een beschermende rol hebben 
in de ziekte van Parkinson, hebben we hun effect getest op de aggregatie van het 
mutante eiwit PARK2 (C289G), welke een erfelijke vorm met jeugdig ontwikkeling 
van de ziekte van Parkinson veroorzaakt (hoofdstuk 5). In lijn met onze bevindingen 
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van hoofdstuk 2, ontdekten we dat heel andere eiwitten van de HSPB groep (HSPB1, 
HSPB2 en HSPB4) de aggregatie van PARK2 C289G sterk onderdrukten dan die eerder 
geïdentificeerd waren voor onderdrukken van aggregatie van polyQ eiwitten in de 
ziekte van Huntington. De enige uitzondering was HSPB7 dat effectief bleek te zijn in 
het voorkomen van de agregatie van zowel het polyQ als het mutante PARK2 eiwit. 
Bovendien vonden we dat de bescherming tegen mutante PARK2 aggregatie door 
deze vier HSPB leden onafhankelijk was van de activiteit van Hsp70, wat de huidige 
visie over hoe HSPBs functioneren uitdaagt. Deze bevindingen ondersteunen niet 
alleen ons standpunt over de specificiteit van het Protein Quality Control Network, 
maar suggereren ook dat dit netwerk complexer is en meer verschillende extra lagen 
heeft dan wat tot nu toe bekend was.

Verder hebben we ook besloten om te beginnen met de ontwikkeling van 
nieuwe en betere modellen voor deze (erfelijke vormen van) neurodegeneratieve 
ziekten. De huidige modellen zijn gebaseerd op hoge expressie niveau›s van 
(mutante) ziekte gerelateerde eiwitten in vaak niet-ziekte relevante cellen.. 
Ondanks dat deze modellen belangrijke paradigma’s hebben opgeleverd 
aangaande de manier waarop deze ziekten neuronen, spier- en hartcellen kunnen 
doden, zijn ze onvoldoende om te begrijpen waarom ziektes soms vroeg en soms 
laat tot ontwikkeling komen in patiënten met dezelfde mutante eiwitten. Hiervoor 
hebben we eigenlijk cellen van patienten nodig van waaruit we ziekte-relevante 
cellen kunnen genereren. De technologie die wij hiervoor toepassen is gebaseerd 
op de generatie van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC), een ontdekking 
waarvoor Prof Yamanaka de Nobel prijs in 2012 heeft ontvangen. iPSC stamcellen 
worden uit huidcellen (fibroblasten) van patiënten gekweekt, en vervolgens kunnen 
vanuit deze stamcellen allerlei verschillende weefselcellen (neuronen, hartcellen, 
enz.) worden gegenereerd. Ons laboratorium heeft veel fibroblasten verzameld van 
patiënten met de ziekte Spinocerebellaire Ataxie. Veel van deze patienten hebben 
hetzelfde mutante eiwit, maar de ontwikkeling van de ziekte is sterk gevarieerd. 
Het proces om iPSC stamcellen te genereren uit fibroblasten van 3 Spinocerebellaire 
Ataxie patienten met grote verschillen in de ontwikkeling is beschreven in 
hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk laten we zien dat we neuronen kunnen ontwikkelen 
van alle patient fibroblasten. Het is interessant dat de zieke-gerelateerde eiwitten 
tot expressie komen in alle stadia, maar alleen in de neuronen eiwitaggregaten 
vormen. Vervolgens zijn we begonnen om naar de status van de expressie van Heat 
Shock eiwitten in deze neuronen te kijken. Ondanks dat dit onderzoek nog in een 
vroege fase is, denken we dat deze technologie ons kan helpen met het begrijpen 
waarom sommige patienten gevoeliger zijn voor deze ziekten, en in hoeverre dit 
veroorzaakt wordt door de variaties in de functionaliteit van het Protein Quality 
Control Network tussen individuen.
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Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 7) de experimentele 
bevindingen van dit proefschrift samen met de bestaande kennis uit de literatuur 
beschouwd en presenteren we een overzicht van de belangrijke rol van de Heat 
Shock eiwitten in Protein Quality Control en ziekten bij de mens.
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