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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Het menselijk brein is een prachtig en ongelooflijk ingewikkeld orgaan. Het regelt veel processen 

die belangrijk zijn in ons lichaam, waaronder beweging, geheugen, persoonlijkheid, onze 

waarnemingszintuigen en hormoon huishouding. Onze hersenen bestaan uit miljoenen zenuwcellen die 

in een complex netwerk met elkaar verbonden zijn. Wanneer er schade optreedt in de hersenen wordt 

dit netwerk verstoord en kan dit leiden tot ziektes, zoals Alzheimer, Parkinson of Chorea-Acanthocytose.

Chorea-Acanthocytose is een hersenziekte die gekenmerkt wordt door een langzame progressieve 

achteruitgang van hersenfunctie, veroorzaakt door neurodegeneratie. De neurodegeneratie kan leiden 

tot een aantal bewegingsstoornissen waaronder Chorea. Dit zijn grote onwillekeurige bewegingen van de 

armen en benen. Naast de bewegingsstoornissen zijn ook psychiatrische symptomen, zoals depressies, 

obsessief compulsief gedrag en tics,  duidelijk aanwezig bij Chorea-Acanthocytose patienten. Uiteindelijk 

overlijden de patiënten op jonge leeftijd aan deze ziekte.

Chorea-Acanthocytose is een erfelijke ziekte en wordt veroorzaakt door een defect in het DNA van de 

patiënt. Dit defect zit in een gen dat VPS13A heet en zorgt er voor dat het gen niet goed meer functioneert. 

Helaas is er niet veel bekend over de functie van dit gen en waarom dysfunctie ervan tot een hersenziekte 

leidt. Meer kennis over de functie van VPS13A is daarom nodig om de oorzaken van de ziekte te begrijpen.

Het doel van dit onderzoek was om meer kennis te vergaren over de functie van het VPS13A gen en 

hoe mutaties hierin leiden tot Chorea-Acanthocytose. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een 

veelgebruikt model organisme in het laboratorium, de fruitvlieg (Drosophila melanogaster). Op het eerste 

gezicht lijken mensen niet veel gemeen te hebben met fruitvliegjes, maar op moleculair en cellulair vlak 

lijken we behoorlijk veel op deze kleine beestjes. Een groot voordeel is dat de onderzoeksmogelijkheden 

met fruitvliegjes veel groter zijn dan met mensen, omdat er minder ethische bezwaren zijn.

Dit proefschrift beschrijft het opzetten van een Drosophila model voor Chorea-Acanthocytose. 

Fruitvliegjes hebben een gen dat erg lijkt op het VPS13A gen in mensen. Bij fruitvliegjes heet dit gen 

Vps13. Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van een vliegenlijn die een mutatie in het Vps13 

gen heeft. Deze mutatie zorgt er voor dat het Vps13 gen niet goed meer functioneert. We hebben 

gevonden dat vliegen met deze Vps13 mutatie onder andere een kortere levensduur hebben en dat ze 

neurodegeneratie krijgen. Een aantal van deze defecten in de Vps13 gemuteerde vliegen konden we 

verbeteren (redden) door het humane gen terug te zetten. Dit laat zien dat het humane gen de functie 

van het Drosophila gen kan overnemen en dat deze genen dus overlappende functies hebben. Dit laat 

zien dat het Drosophila model van betekenis kan zijn voor het onderzoek naar Vps13A functie.

Veel neurodegeneratieve ziekten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van eiwitklontjes in het brein 

van de patiënt. Eiwitten hebben onder gezonde omstandigheden een bepaalde vouwing die ervoor zorgt 

dat het eiwit zijn functie kan vervullen in het menselijk lichaam. Wanneer eiwitten niet goed gevouwen 

zijn worden ze door het lichaam hervouwen of afgebroken. Soms gaat dit niet goed en verzamelen 

verkeerd gevouwen eiwitten zich en vormen klontjes. Dit duidt op een defect in het onderhouden van de 
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eiwit huishouding van het lichaam. Voor Chorea-Acanthocytose is nog niet bekend of het gepaard gaat 

met een defect in de eiwit huishouding. In onze Vps13 gemuteerde vliegjes hebben we gekeken of we 

veranderingen in de eiwit homeostase konden waarnemen. Uit de experimenten bleek dat veel van de 

veranderingen in de hersenen die gepaard gaan met een defect in eiwit huishouding aanwezig zijn in onze 

Vps13 gemuteerde vliegjes, inclusief de eiwitklontjes. Dit resultaat suggereert dat Vps13 dysfunctie leidt 

tot een verstoorde eiwit huishouding en dat dit ook het geval zou kunnen zijn in Chorea-Acanthocytose 

patiënten. Een andere onderzoeksgroep is op dit moment bezig dit te onderzoeken in de hersenen van 

Chorea-Acanthocytose patiënten.

 De zenuwcellen in de hersenen maken verbindingen met elkaar en kunnen op die manier met elkaar 

communiceren. De signalen die ze doorgeven reguleren bijvoorbeeld je geheugen, je zintuigen en de 

aansturing van je spieren. In Drosophila is de ontwikkeling van de zenuwen die de spieren aansturen 

uitgebreid onderzocht. We hebben gevonden dat Vps13 gemuteerde larven een verhoogde basale kruip 

activiteit hebben wat kan betekenen dat de aansturing van de spieren door de zenuwen veranderd is. De 

spieren en zenuwen van de larve zijn makkelijk te visualiseren en te bestuderen. In dit proefschrift laten 

we zien dat deze zenuwen in Vps13 gemuteerde larven abnormaal veel contactpunten met de spieren 

hebben. Dit duidt op een veranderde neuronale plasticiteit (vervormbaarheid) en kan duiden op een 

verhoogde activiteit van deze zenuwen. In de zenuwen van Vsp13 gemuteerde vliegjes laten we ook zien 

dat de glutamaat receptor, een eiwit dat de signalen tussen zenuwen doorgeeft, meer aanwezig is. Een 

verhoogde zenuwactiviteit is al eerder aangetoond  in andere modellen van Chorea-Acanthocytose. 

Ons model laat zien dat ook in een compleet organisme defecten in Vps13 leiden tot verhoogde 

zenuwactiviteit.

In dit onderzoek hebben we gekeken naar de rol van het Vps13 gen in de fruitvlieg. Defecten in het Vps13 

gen leiden tot onder meer een kortere levensduur en neurodegeneratie. Ook leidt het tot een toename 

van het aantal contactpunten van de zenuwen met de spieren in de larve. Veel van de defecten die we 

zien in de Vps13 gemuteerde vliegen kunnen we verbeteren door het menselijke VPS13A gen in de Vps13 

mutant te zetten. Dit laat een functionele overlap tussen Drosophila Vps13 en humaan VPS13A zien. Ons 

Drosophila model kunnen we dus gebruiken om de potentiele rol van VPS13A in de fysiologie van het 

menselijk organisme te onderzoeken. Deze kennis over de onderliggende gevolgen van Vps13 dysfunctie 

zou uiteindelijk kunnen helpen met het vinden van een behandelingsstrategie of medicijn om Chorea-

Acanthocytose te behandelen.
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