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Alle cellen zijn afhankelijk van moleculen die opgebouwd zijn uit complex gevouwen ami-
nozuurketens en eiwitten genoemd worden. Eiwitten worden gevormd als een primaire 
lange keten van aminozuren en vervolgens gevouwen tot intermediaire secondaire 

structuren. Een eiwit bereikt echter pas zijn volledige functionele vorm nadat de secundaire 
structuren van een enkel eiwitmolecuul weer worden samengevoegd tot een complex gevou-
wen tertiaire structuur. Vele tertiair gevouwen eiwitten worden daarbij ook nog eens gecom-
bineerd tot grotere complexen van meerdere eiwitten in een quaternaire structuur. 
De informatie voor het te vouwen eiwit ligt al vast in de primaire volgorde van de amino-
zuurketen en een eiwit is in principe in staat om zichzelf te vouwen tot de onvoorstelbaar 
ingewikkelde doelstructuur. Een groot probleem waar cellen mee te kampen hebben is de 
hoge concentratie van de vele duizenden verschillende eiwitten en andere macromoleculen. 
In deze massa van eiwitmoleculen gaat het vouwen vaak fout. Er zijn schattingen dat een op 
de drie eiwitten incorrect gevouwen worden. Naast verkeerd gevouwen eiwitten staan reeds 
correct gevouwen eiwitten onder continue gevaar van verschillende fysische en chemische 
stressfactoren zoals plotselinge temperatuursveranderingen, chemicaliën zoals zware meta-
len en reactieve zuurstofradicalen.
Incorrect gevouwen eiwitten vormen hierbij vaak een fibrillaire structuur die samenklontert 
tot giftige aggregaten. Deze aggregaten  zijn een groot gevaar voor veel, mogelijk alle typen 
cellen. Met name de neuronen in de hersenen lijken er slecht tegen te kunnen.  Inderdaad 
zijn er vele ziekten in de mens bekend, sommige genetisch bepaald, waarvan het samenklon-
teren van eiwitten de oorzaak is. Hieronder vallen ziekten zoals de ziekte van Parkinson, de 
ziekte van Alzheimer, de ziekte van Huntington, Spinocerebellar ataxia’s, en de prionziekten 
Creutzfeldt-Jakob en Kuru.
Om de eiwitvouwing in goede banen te leiden, eiwitaggregatie tegen te gaan en in te spelen 
op veranderende omstandigheden hebben alle organismen op aarde, al in het beginstadium 
van het leven, verdedigingsmechanismen ontwikkeld van gespecialiseerde eiwitten die heat 
shock eiwitten (HSP’s) genoemd worden. Deze eiwitten kunnen incorrect gevouwen eiwitten 
herkennen en toxische aggregatie voorkomen. Ook stimuleren deze HSP’s het correct vou-
wen van eiwitten. Als dit niet mogelijk is helpen de HSP’s met de afbraak of opslag van incor-
rect gevouwen eiwitten. Dit gebeurt in specifieke plekken van de cel zodat het functioneren 
van de cel niet verstoord wordt. Er zijn verschillende soorten families van heat shock eiwitten 
in het menselijk DNA gecodeerd waarvan HSP70/HSPA en HSP40/DNAJ de grootste groe-
pen vormen. Deze eiwitten werden oorspronkelijk HSP70 en HSP40 genoemd: heat shock 
proteïne van 70 kilo dalton of 40 kilo dalton (het moleculaire gewicht). Na het ophelderen van 
de gehele menselijke DNA code zijn er 13 verschillende HSPA eiwitten en 42 verschillende 
DNAJ eiwitten gevonden met karakteristieke aminozuurvolgordes die het HSP70 of het DNAJ 
domein genoemd worden. Deze eiwitten werden in eerste instantie met behulp van computers 
geïdentificeerd op het aanwezig zijn van een HSP70 domein of een DNAJ domein. Het ove-
rige deel van het eiwit verschilt vaak sterk van elkaar. Van de meeste  HSPA en DNAJ eiwitten 
is nog maar weinig bekend. Alhoewel in eerste instantie gedacht werd dat heat shock eiwitten 
aangemaakt worden na plotselinge temperatuursverhoging, is nu bekend dat ze vaak anders 
gereguleerd worden. In dit proefschrift zijn verschillende HSP70 en HSP40 eiwitten van de 
mens in detail bestudeerd.
In hoofdstuk 1 hebben we de huidige literatuur over verschillende HSPA en DNAJ eiwitten 
samengevat. In hoofdstuk 2 beschrijven we vervolgens een grootschalige analyse van HSPA 
en DNAJ leden met behulp van bio-informatica methoden. Zo hebben we onderzocht in welke 
weefsels en in welke plek van de cel de eiwitten voorkomen. Ook is onderzocht in hoeverre 
de aanmaak van de HSP’s door temperatuur wordt gereguleerd en in welke mate ze op elkaar 
lijken. Daarnaast hebben we gereedschappen ontwikkeld om onderzoek te kunnen doen naar 
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de minder bekende HSPA en DNAJ eiwitten. Allereerst is daarvoor een grote groep mense-
lijke HSPA en DNAJ leden in zogenoemde expressie vectoren gekloneerd waarmee een bi-
bliotheek van vectoren is gegenereerd die blijvend gebruikt kan worden voor onderzoek. Deze 
bibliotheek van vectoren is gebruikt voor ons eigen onderzoek in hoofdstuk 4 en 5.  
In hoofdstuk 3 beschrijven we een bibliotheek van vectoren die we gemaakt hebben om eiwit-
schade relatief eenvoudig en nauwkeurig te kunnen meten in verschillende compartimenten 
van de eukaryote cel. Met behulp van deze vectoren hebben we gevonden dat de celkern het 
meest eiwitschade gevoelige onderdeel van de cel is. Daarnaast hebben we voor het eerst 
aanwijzingen gekregen dat een ander organel, het  peroxisoom, zeer waarschijnlijk een zo-
genaamde ‘Unfolded Protein Response’ (UPR) bevat. Deze UPR kan worden ‘aangezet’ door 
een warmtebehandeling en resulteert in een tijdelijke cellulaire resistentie tegen warmte; ther-
motolerantie. Recent zijn vergelijkbare systemen ook gevonden voor andere organellen zoals 
het ER en het mitochondriën.  Hierbij gaat vanaf het organel een signaal naar de celkern dat 
zorgt voor de verhoogde aanmaak van (organel specifieke) HSP eiwitten vanaf het DNA. Wij 
vermoeden dat peroxisomen ook over een dergelijk systeem beschikken en daarover wordt 
verder gediscussieerd in hoofdstuk 6.
Hoewel er verschillende HSP eiwitten uit diverse families in verschillende delen van de cel 
voorkomen, hebben we gevonden dat de meeste HSP eiwitten zich in het cytosol bevinden. 
In hoofdstuk 4 bestuderen we met name deze cytosolische HSPA en DNAJ eiwitten en de 
invloed die zij hebben op eiwithervouwing en het tegengaan van eiwitaggregatie. In tegen-
stelling tot de algemeen heersende opvatting laat deze studie zien dat HSP eiwitten die een 
sterke activiteit hebben in het stimuleren van eiwithervouwing niet overeenkomen met de 
meest actieve leden in het tegengaan van eiwitaggregatie. Deze resultaten suggereren dat 
zoogdiercellen beschikken over twee verschillende mechanismen voor het hanteren van ont-
vouwen eiwitten. Het eerste mechanisme stimuleert het hervouwen van ontvouwen eiwitten, 
terwijl het tweede mechanisme ervoor zorgt dat niet meer te vouwen eiwitten in een niet geag-
gregeerde staat worden gehouden. Op die manier blijven ze toegankelijk voor het proteasoom 
en kunnen ze uiteindelijk afgebroken worden. 
Bovendien hebben we een homoloog lid van de HSPA familie gevonden (HSPA6) dat hele-
maal geen activiteit vertoont in het stimuleren van hervouwing of aggregatie. HSPA6 wordt 
echter wel aangemaakt na hittestress. Het interessante van dit eiwit is dat het alleen maar in 
grotere zoogdieren (waaronder de mens) voorkomt en afwezig is in bijvoorbeeld de rat en de 
muis. Momenteel is niet bekend wat de functie van dit eiwit is. Met behulp van moleculaire 
technieken waarbij chimere eiwitten gecreëerd zijn, is duidelijk geworden dat het substraat 
bindingsdomein van het eiwit correct werkt, maar dat het ATPase domein niet functioneel is. 
Dit kan betekenen dat het ATPase domein intrinsiek niet werkt of dat de correcte co-factoren 
niet aanwezig zijn. Onderzoek naar de moleculaire functie van dit eiwit is momenteel gaan-
de.
Zoals hierboven vermeld staat, is van HSP eiwitten gebleken dat ze de aggregatiesnelheid 
van eiwitten betrokken bij eiwitvouwingsziekten kunnen beïnvloeden. Tot nu toe zijn er nog 
maar enkele HSP eiwitten getest. In hoofdstuk 5 is een screen uitgevoerd met alle door ons 
gekloneerde HSP eiwitten en zijn deze HSP eiwitten vergeleken op het vermogen om aggre-
gatie tegen te gaan. Deze resultaten laten zien dat een subfamilie van de DNAJB chaperones 
een sterke activiteit vertoont om aggregatie van poly-Q eiwitten tegen te gaan. Verder bleek 
dat expressie van de meest effectieve chaperones (DNAJB6 en DNAJB8) ook de toxiciteit, 
veroorzaakt door de expressie van polyQ eiwitten, sterk kon reduceren. Bovendien bleken 
deze twee chaperones goed te werken in een Xenopus diermodel en we vonden geen toxi-
sche neveneffecten. Momenteel werken we aan het onderliggende moleculaire mechanisme 
van DNAJB6 en DNAJB8. Aan de hand van onze data kunnen we suggereren dat de groep 



Appendix

162

werkzame DNAJB eiwitten twee domeinen heeft die bijdragen aan de vermindering van ag-
gregaten en toxiciteit. Het N-terminale deel dat het J-domein bevat, blijkt betrokken te zijn bij 
proteasomale degradatie, terwijl het C-terminale domein cruciaal is voor de anti-aggregatie 
eigenschappen. Het laatstgenoemde domein is afhankelijk van de werking van andere eiwit-
ten: Histon deacetyleringseiwitten (HDACs). HDACs zijn al eerder genoemd in verband met 
eiwitaggregatieziekten, maar het mechanisme van werking is grotendeels onbekend. Onze 
data tonen aan dat HDACs samenwerken met DNAJB6 en DNAJB8 en dit zou mogelijk de 
werking van DNAJB6 en DNAJB8 verklaren. 
Samenvattend kunnen we stellen dat er een groot verschil is tussen de verschillende activitei-
ten van HSP70 en HSP40 chaperones. Behalve het karakteristieke HSP70 of HSP40 domein 
hebben verschillende eiwitten binnen deze genfamilies in veel gevallen weinig gemeen. Wel 
zijn er meerdere homologe subgroepen aan te wijzen. Binnen een subgroep hebben chape-
rones wel homologie buiten het HSP70 en HSP40 domein. Binnen een dergelijke subgroep 
hebben de chaperones overeenkomsten, bijvoorbeeld in het stimuleren van eiwitvouwing na 
denaturatie (HSPA subgroep) of het remmen van de eiwitaggregatie (DNAJB subgroep). Het 
identificeren van chaperones die aggregatievorming sterk remmen biedt perspectieven voor 
onderzoek naar mogelijke therapeutische moleculaire aanknopingspunten bij eiwitmisvou-
wingsziekten. Hiervoor is meer kennis nodig over de manier waarop de chaperones functio-
neren en welke mogelijke neveneffecten ze hebben. Verder biedt DNAJB6 het perspectief om 
als biomarker gebruikt te kunnen worden. Het farmacologisch induceren van chaparones in 
de DNAJB familie voor de behandeling neurodegeneratieve ziekten is ook een mogelijkheid 
die verder uitgewerkt kan worden.




