
 

 

 University of Groningen

Pathogenicity of alpha-synuclein in various cell models for Parkinson’s disease
Quevedo Melo, Thaiany

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:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Quevedo Melo, T. (2018). Pathogenicity of alpha-synuclein in various cell models for Parkinson’s disease.
[Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.

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/a1941ce6-7a73-4b06-b067-4f7589056ba9


______________________________________________________________________ 

CHAPTER 8 
______________________________________________________________________ 

DUTCH SUMMARY   
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Recente publicaties hebben laten zien dat alpha-synucleine een rol kan spelen in 

het ontstaan van het disfunctioneren van mitochondriën al dan niet gepaard met 

afwijkingen in autofagie; met name als er sprake is van over-expressie van alpha-

synucleine of van gemuteerd alpha-synucleine raken de lysosomen en het 

endoplasmatisch reticulum in zenuwcellen overbelast. De afbraak van alpha-synucleine 

en het opruimen van beschadigde mitochondriën raakt verstoord, met eiwit-aggregatie 

en verdere mitochondriale dysfunctie als gevolg. Dit alles leidt weer tot stress van het 

endoplasmatisch reticulum en toegenomen oxidatieve stress in de cel, een vicieuze 

cirkel van verslechtering van mitochondriale functie met uiteindelijk celdood als 

gevolg. Het exacte mechanisme achter de toxische interactie tussen alpha-synucleine en 

mitochondriën is nog grotendeels onbekend en vormt het focus van tal van alpha-

synucleine toxiciteitsstudies in het kader van de ziekte van Parkinson. Een van de 

ideeën is dat een overmaat aan (al dan niet gemuteerd) alpha-synucleine mogelijk 

primair de mobiliteit van mitochondriën verstoort. Een perfecte balans in anterograad en 

retrograad transport van mitochondriën is essentieel voor normale mitochondriale 

functie, ervoor zorgend dat mitochondriën tijdig op plaatsen met een hoge energievraag 

(o.a. synapsen) ankeren en weer vernieuwd kunnen worden in het mitochondriaal 

biogenesis proces dat voornamelijk gelokaliseerd is in het soma.   

Met behulp van een 4-tal verschillende celmodellen, i.e. a. primaire 

dopaminerge neuronen blootgesteld in-vitro aan rotenone, b. alpha-synucleine-

getransfecteerde SH-SY5Y cellen, c. humane iPS cellen afkomstig van Parkinson 

patiënten met een alpha-synucleine gen mutatie en tenslotte d. gistcellen, hebben wij 

onderzoek verricht naar de vraag wat de mechanismes zijn achter de toxische effecten 

van alpha-synucleine op mitochondriale functie en de consequenties van de resulterende 

cel stress op autofagie. 

In het introductie hoofdstuk, hoofdstuk 1, hebben wij, na een beschrijving van 

de algemene aspecten van de ziekte van Parkinson, een kort overzicht gegeven van de 

omgevingsfactoren die leiden tot een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson en de 

sociale en maatschappelijke consequenties van de toenemende veroudering (in feite de 

belangrijkste risicofactor voor het krijgen van de ziekten van Parkinson) van de 

wereldbevolking voor de toename in het aantal Parkinson patiënten. Daarnaast 
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bediscussieerden wij kort de belangrijkste genetische risicofactoren voor “Parkinson” en 

laten tenslotte zien welke verschillende experimentele modellen er voor handen zijn om 

Parkinson cel-pathogenese te onderzoeken. 

Vervolgens hebben wij in een uitgebreid review artikel, weergegeven in 

hoofdstuk 2, een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de huidige kennis, 

begrip en hypotheses over de normale functie van alpha-synucleine en zijn pathogene 

rol, met name in geval van alpha-synucleine over-expressie en gemuteerd alpha-

synucleine, in intracellulair transport en het ontstaan van cellulaire stress.   

De eerste experimenten, die wij hebben beschreven in hoofdstuk 3, werden 

uitgevoerd met gekweekte primaire dopaminerge neuronen geïsoleerd uit de substantia 

nigra van neonate ratten. Wij hebben die cellen met lage doses van het “Parkinson-gif” 

rotenone  behandeld en de consequenties daarvan bestudeerd voor het mitochondriaal 

transport en de expressie van daarbij betrokken motor proteïnes. Hoewel het niet 

mogelijk bleek in dit celmodel om onderscheid te maken tussen anterograad en 

retrograad mitochondriaal transport, ontdekten wij met behulp van mitotracker green 

een algehele afname in mitochondriale mobiliteit na het blootstellen van de cellen aan 

0.1 of 0.5 M rotenone; deze doses leken geen significante verstoringen te induceren in 

de mitochondriale membraan potentiaal en het aantal functionele mitochondriën bleef 

hetzelfde. De gebruikte doses rotenone hadden nauwelijks of geen invloed op de 

expressie van relevante motor proteïnes; slechts een significante toename in het 

anterograde motor proteïne KIF1B onder invloed van rotenone kon worden vastgesteld. 

Of die verhoogde concentratie van KIF1B van betekenis was voor de geobserveerde 

vermindering in mitochondriale mobiliteit kon niet worden vastgesteld. 

In de experimenten beschreven in hoofdstuk 4 hebben wij gebruikt gemaakt van 

uit SH-SY5Y (humane blastoma) cellen verkregen neuronale cellen, waarin, met behulp 

van gentransfectie, gemuteerd alpha-synucleine (mutaties A30P en A53T) of extra wild-

type alpha-synucleine tot expressie was gebracht. In dit celmodel voor de ziekte van 

Parkinson konden wij, in tegenstelling tot de primaire neuronen in hoofdstuk 3, de 

consequenties van afwijkende alpha-synucleine expressie voor anterograad en 

retrograad mitochondriaal transport afzonderlijk analyseren. Na 6 dagen kweek bleek 

dat retrograad mitochondriaal transport verstoord was in de SH-SY5Y neuronen waarin 
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A53T alpha-synucleine tot expressie was gebracht; na 8 dagen kweek bleken zowel 

retrograad als anterograad transport beschadigd. Expressie van A30P alpha-synucleine 

of over-expressie van wild-type alpha-synucleine (ook bij een periode van 8 dagen 

kweek) bleek geen effect te hebben mitochondriale mobiliteit. Het verschil in effect 

tussen A53T enerzijds en A30P en WT- alpha-synucleine anderzijds, kan wellicht 

toegeschreven worden aan de snellere oligomerisatie van A53T alpha-synucleine; 

langere kweek had wellicht ook tot effecten op mitochondriale mobiliteit van A30P en 

WT- alpha-synucleine geleid. In ieder geval werden in alle cellen met afwijkende alpha-

synucleine expressie verhoogde ROS (reactive oxygen species) concentraties gevonden 

duidend op verhoogde oxidatieve stress ten gevolge van suboptimale mitochondriale 

functie. De geobserveerde verstoringen in mitochondriaal transport in de A53T 

neuronen zouden veroorzaakt kunnen zijn doordat de organisatie van microtubuli 

aangetast is. Wij hebben de A53T neuronen behandeld met het neuropeptide NAP 

waarvan is aangetoond dat het de correcte assemblage van microtubuli stimuleert. 

Inderdaad bleken we met de behandeling met NAP in staat om de verstoringen in de 

mitochondriale mobiliteit door A53T alpha-synucleine te niet te doen. Bovendien 

normaliseerde NAP behandeling de ROS concentraties in alle andere SH-SY5Y 

neuronen met afwijkende alpha-synucleine expressie, daarmee het cel-pathogene belang 

van vroege suboptimale mitochondriale mobiliteit ten gevolge van microtubuli 

beschadigingen bevestigend. 

In hoofdstuk 5 hebben we gebruik gemaakt van de iPS (induced pluripotent 

stem cell) technologie om dopaminerge neuronen te verkrijgen van 2 (familiaire) 

Parkinson patiënten met mutaties in het SNCA-gen (het gen coderend voor alpha-

synucleine): een patiënt had een triplicatie van het SNCA gen leidend tot over-expressie 

van alpha-synucleine, de andere patiënt had een puntmutatie, A53T, in dit alpha-

synucleine gen. Voor de allereerste keer konden wij aantonen dat in dopaminerge 

neuronen van 2 familiaire Parkinsonpatiënten, in vergelijking tot even lang (i.e. 90 

dagen!) gekweekte dopaminerge neuronen van gezonde controles (ook via iPS 

technologie verkregen), de mobiliteit van mitochondriën significant verlaagd was. Naast 

een verstoorde mitochondriale mobiliteit vonden we, alleen in de Parkinson neuronen, 

afwijkende mitochondriën en gefragmenteerde celorganellen. Onze bevindingen lijken 
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de primaire betrokkenheid van abnormaal alpha-synucleine in humane dopaminerge cel 

pathogenese via een vroege verstoring van mitochondriale mobiliteit en daaraan 

gekoppelde normale mitochondriale functie te bevestigen.  

Er is gesuggereerd dat alpha-synucleine de mitochondriale mobiliteit verstoort 

via zijn interactie met eiwitten die een cruciale rol spelen in de dynamiek van 

mitochondriën, met name het proteïne Miro. In veel neuronale celmodellen is selectieve 

knock-out van genen gebruikt om de rol van Miro in mitochondriaal transport te 

bestuderen, maar in gepolariseerde cellen is een kleine verstoring van intracellulair 

transport al fataal en is dus deze experimentele benadering onmogelijk. Daarom hebben 

wij in hoofdstuk 6 gebruik gemaakt van een gistcelmodel om de mogelijke interactie 

tussen alpha-synucleine en Miro en de toxische effecten daarvan op mitochondriale 

functie, maar ook op autofagie en endoplasmatisch reticulum functie te onderzoeken. In 

die gistcellen brachten wij A30P en A53T alpha-synucleine via gentransfectie tot 

expressie en induceerden knock-out van het Gem (de gist ortoloog van Miro) gen om de 

rol van dit proteïne in alpha-synucleine toxiciteit te onderzoeken. Net als aangetoond in 

hoofdstuk 4, leidde A53T alpha-synucleine expressie ook in de gistcellen tot een 

ernstiger toxiciteit dan met A30P alpha-synucleine expressie. De gistcellen met A53T 

alpha-synucleine vertoonden proteïne-aggregatie en verstoringen in mitochondriale 

functie en het autofagie proces; al deze verschijnselen waren afwezig in A53T alpha-

synucleine gistcellen waar het Gem (=Miro) gen niet meer tot expressie kwam.   

De bevindingen uit ons alpha-synucleine onderzoek in de 4 celmodellen werden 

samengevat en uitgebreid bediscussieerd in hoofdstuk 7. Als samenvattende conclusie 

van onze studies kan gesteld worden dat de alpha-synucleine toxiciteit in dopaminerge 

neuronen lijkt te  berusten op een primaire vroege verstoring van de normale 

mitochondriale functie, die secundaire consequenties heeft voor normale autofagie 

processen, de normale functie van het endoplasmatisch reticulum en het uiteindelijk 

optreden van ernstige celstress. De mitochondriale dysfunctie door alpha-synucleine 

lijkt te berusten op de verstoring van normale mitochondriale mobiliteit doordat alpha-

synucleine de opbouw en structuur van microtubuli, waarschijnlijk via interactie met 

Miro, verstoord. Dit mogelijke mechanisme vindt bevestiging in de observaties dat 

enerzijds de afwezigheid van Miro de mitochondriale toxiciteit van alpha-synucleine 
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voorkomt en ook dat een behandeling met NAP, een neuropeptide dat de organisatie en 

structuur van microtubuli herstelt en beschermt, de toxische effecten van alpha-

synucleine te niet doen.  
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