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Volgens voorspellingen van de World Health Organization dringen 
neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekten van Alzheimer en Parkinson, 
in 2030 door tot de top vier van de aandoeningen die de meeste ziektelast 
veroorzaken (World Health Organization, 2006). Biomedisch onderzoek naar 
aangrijpingspunten voor therapie en naar mogelijkheden om de kwaliteit van 
leven te verbeteren is daarom van groot belang. 

Een van de kenmerken van neurodegeneratieve ziekten is de aanwezigheid 
van eiwitaggregaten in de hersenen van getroffen patiënten. Op cellulair en 
moleculair niveau wordt eiwitaggregatie veroorzaakt door een verstoring 
van de eiwithomeostase in de cel, normaal een samenspel van controle op 
de synthese, de vouwing, het transport en de afbraak van eiwitten in de cel. 
Een belangrijk probleem in het veld is dat we niet weten wat eiwitaggregatie 
aandrijft of hoe het verband houdt met de pathogenese. Wat we wel weten is 
dat er bij de verschillende neurodegeneratieve ziekten, specifieke aggregatie-
gevoelige eiwitten een rol spelen en dat mutaties in hun overeenkomstige 
genen de oorzaak zijn van erfelijke varianten van deze ziekten. Momenteel 
wordt veel genetisch, celbiologisch en biochemisch onderzoek gedaan om te 
achterhalen wat de oorzaak is van de toxiciteit en aggregatie van deze ziekte-
eiwitten.  

Het doel van mijn proefschrift was om te begrijpen welke biologische 
processen eiwitaggregatie en toxiciteit aandrijven en welke cellulaire 
mechanismen optreden als reactie op de aanwezigheid van aggregerende 
eiwitten in de cel. In Hoofdstuk II, geven we een uitgebreid overzicht van 
de verschillende cellulaire strategieën die gebruikt worden om aggregatie-
gevoelige eiwitten aan te pakken. We laten zien hoe kleine modelorganismen 
– zoals gist, nematoden, en vliegen – waardevol kunnen zijn om genen te 
ontdekken die betrokken zijn bij eiwitaggregatie en de toxiciteit. We laten 
zien dat veel van deze genen evolutionair geconserveerd zijn in zoogdieren, 
wat betekent dat de vindingen potentieel kunnen worden geëxtrapoleerd 
naar mensen. Vervolgens introduceren we de bijdrage van het niet-coderende 
genoom aan neurodegeneratie en beschrijven recente inzichten op dit gebied. 
Wij beschrijven de relatie tussen RNA metabolisme en neurologische en 
neurodegeneratieve ziekten, en geven een overzicht van de betrokkenheid 
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van microRNAs, tRNA’s en andere vormen van niet-coderende RNA bij deze 
ziekten. Er is nog geen mechanistische verklaring voor hoe een verstoord RNA 
metabolisme bijdraagt aan de pathogenese.

In Hoofdstuk III, hebben we aandacht voor het modelorganisme C. elegans 
als een veelzijdig diermodel om de functie van genen te ontdekken. In het 
bijzonder richten we ons op “gehumaniseerde” C. elegans modellen voor 
neurodegeneratieve ziekten en hoe ze kunnen worden gebruikt in genetische 
screens. Interessant is dat in deze modellen eiwitaggregatie en toxiciteit 
losgekoppeld kunnen zijn. Vervolgens presenteren we een selectie van 
genetische screens die zijn uitgevoerd in C. elegans en die hebben aangetoond 
dat de genetische regulatoren van eiwitaggregatie en toxiciteit vaak betrokken 
zijn bij algemene cellulaire processen (bijvoorbeeld eiwithomeostase, RNA 
stofwisseling, celcyclus), waaruit blijkt dat eiwitaggregatie en toxiciteit kunnen 
voortvloeien uit verschillende niveaus van cellulaire ontregeling. 

Hoofdstuk IV beschrijft een vervolg op een genetische screen in een C. elegans 
model voor polyglutamine aggregatie: de identificatie van de genetische 
mutant moag-2 (modifier of aggregation-2) die eiwitaggregatie voor meer dan 
50% vermindert. Met behulp van genoom sequencing hebben we gevonden 
dat de mutatie in moag-2 ligt in het gen lir-3, waarvan de functie onbekend is. 
MOAG-2/LIR-3 lijkt te coderen voor een eiwit met een nucleair lokalisatiesignaal 
en twee zinkvinger domeinen die verwant zijn aan de zinkvinger domeinen 
in de transcriptiefactor voor RNA Polymerase IIIA (TFIIIA). Met behulp van een 
eiwit-DNA interactiestudie, vonden we dat MOAG-2/LIR-3 bindt aan dezelfde 
DNA sequenties als RNA Polymerase III en ook de transcriptie reguleert van 
kleine niet-coderende RNA’s, waaronder kleine nucleaire RNA’s (snRNAs), kleine 
nucleolaire RNAs (snoRNAs) en transfer RNAs (tRNAs). Deze kleine RNA’s zijn 
betrokken bij de regulatie van genexpressie of bij de bouw van andere RNA-
moleculen. We waren verrast dat MOAG-2/LIR-3 polyglutamine aggregatie 
aanstuurt op een manier die onafhankelijk is van zijn functie als regulator van 
transcriptie. Aggregatie-gevoelige ziekte-eiwitten lijken dus op twee manieren 
een schadelijk effect te kunnen hebben: ze inactiveren belangrijke cellulaire 
eiwitten en gebruiken deze om hun eigen aggregatie te versterken. Een andere 
verrassende ontdekking was dat de aanwezigheid van polyglutamine de 
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hoeveelheid snRNA, snoRNA en tRNA reduceerde in de worm. Hoewel we nog 
niet weten wat de biologische gevolgen hiervan zijn en of dit ook te maken 
heeft met moag-2/lir-3, suggereren de resultaten dat aggregatie-gevoelige 
eiwitten invloed hebben op de homeostase van niet-coderende RNAs.

In Hoofdstuk V verkennen we de transcriptionele veranderingen die optreden 
in C. elegans wanneer deze aggregerende eiwitten aanmaken. Met behulp van 
een transcriptoom analyse in een C. elegans model van polyglutamine ziekte, 
vonden we een effect op de expressie van genen die betrokken zijn bij groei 
en ontwikkeling en op genen die betrokken zijn bij cellulaire reactie op stress.

Om te bepalen of modifiers van aggregatie in kleine modelorganismen ook 
een rol spelen bij ziekten, is het belangrijk om eerst hun rol in menselijke 
cellen en zoogdiermodellen te onderzoeken. Eerder identificeerde we 
MOAG-4/SERF als positieve regulator van eiwitaggregatie en toxiciteit in  
C. elegans modellen voor polyglutamine, Parkinson en Alzheimer. Hoofdstuk 
VI beschrijft hoe we een knockout muis hebben gemaakt voor SERF2, één van 
de humane orthologen van MOAG-4. We vonden dat het uitschakelen van 
SERF2 niet gunstig is voor ontwikkeling van de muis, omdat het meestal leidt 
tot embryonale letaliteit. We leggen uit hoe we vervolgens een brein-specifieke 
SERF2 knockout muis hebben gemaakt die wel levensvatbaar en vruchtbaar is. 
We laten zien dat we SERF2 met succes uit de hersenen hebben gehaald, zonder 
dat de expressie in andere organen is aangetast. Ten slotte stellen wij voor 
dat deze hersenspecifieke SERF2 knockout muizen kunnen worden gebruikt 
voor het verder bestuderen van de rol van SERF2 als modifier van aggregatie 
in de hersenen door ze genetisch te combineren met muismodellen voor 
neurodegeneratieve ziekten (Hoofdstuk VII).

Met de identificatie van een nieuwe genetische regulator van eiwitaggregatie 
opent dit proefschrift mogelijkheden voor onderzoek naar mechanismen die 
eiwitaggregatie en toxiciteit in cellen kunnen verklaren. Bovendien biedt het 
met de generatie van een muismodel een uitgangspunt voor het vertalen van 
bevindingen in C. elegans naar zoogdierenmodellen voor neurodegeneratieve 
ziekten, om in de toekomst toe te werken naar translationeel onderzoek.


