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Samenvatting 

Veel neurodegeneratieve ziektes zijn geassocieerd met de vorming van eiwit 

inclusies in de hersenen. Veel van deze inclusies bevatten ziekte specifieke misge-

vouwen eiwitten zoals α-synuclein in de ziekte van Parkinson, en polyglutamine 

(polyQ) aggregaten in polyQ ziektes (zoals Huntington’s). Het vinden en ophelde-

ren van moleculaire routes betrokken bij toxische eiwit aggregatie gerelateerd aan 

ziektes helpt bij het begrijpen van dergelijke ziektes. In dit proefschrift maken we 

gebruik van een complete begrip van de biologie, veroudering en genetica van het 

kleine model organisme de nematode rondworm C. elegans. C. elegans is transpa-

rant wat het mogelijk maakt eiwit aggregatie en misvouwing in vivo te kunnen be-

studeren met behulp van fluorescentie microscopie. We hebben een model opgezet 

en gevalideerd gebaseerd op conjugatie aan geel fluorescerend eiwit (YFP) om α-

synuclein misvouwing en de vorming van fibrillen te bestuderen in vivo, en hebben 

een C. elegans model opgezet om de accumulatie en aggregatie van α-synuclein in 

vivo te kunnen bestuderen. Daarnaast hebben we d.m.v. genetische screens in be-

staande polyQ model en ons model voor α-synuclein accumulatie gezocht naar 

genen die de mate van aggregatie beïnvloeden wanneer uitgeschakeld. De evolutio-

nair geconserveerde modulator van polyQ aggregatie moag-4, gevonden door een 

mutagenese screen blijkt intermediaire polyQ aggregatie vormen in inclusies te 

helpen. Interessant genoeg, een genetische mutant zonder werkzaam moag-4 ver-

lengd wel de levensduur van C. elegans. De genen die αsynuclein aggregatie beïn-

vloeden wanneer uitgeschakeld d.m.v. genoom-wijde RNAi we gevonden hebben, 

inclusief enkele verouderingsgenen, zijn zeer verschillend van genen die eerder 

gevonden zijn polyQ aggregatie te beïnvloeden, wat suggereert dat de mechanismen 

verschillend zijn. De genen gevonden in deze screens zijn startpunten voor verdere 

ontleding van de moleculaire routes en kandidaat genen voor therapeutische toe-

passingen of het risico verhogen of verlagen op het ontstaan van deze ziektes.  

 

 

 

 

 

 

 

 




