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NEDERLANDSE SAMENVATTING
De ziekte van Huntington is een autosomaal dominant overervende neurodegeneratieve ziekte 
die wordt veroorzaakt door een expansie van de herhaling van de trinucleotide CAG in het gen 
dat codeert voor het huntingtine (HTT) eiwit. Deze expansie veroorzaakt een verlenging van  
de polyglutamine (polyQ) keten in het mutante HTT (mHTT). Dit mHTT aggregeert snel 
en hoopt zich op in intracellulaire aggregaten. Hoewel mHTT in alle celtypes tot expressie 
komt blijken voornamelijk neuronen aangedaan te zijn, vooral in de cortex en het striatum 
van de hersenen van Huntington patiënten. Het is onbekend waarom juist deze neuronen 
het meest gevoelig zijn. In het centrale zenuwstelsel, spelen ook gliacellen, zoals astrocyten, 
oligodendrocyten en microglia, een belangrijke rol naast neuronen bij allerlei processen, zoals 
het faciliteren van synaptische communicatie, ion- en waterhomeostase, myeline vorming en 
fagocytose, bovendien vormen ze het immuunsysteem van het brein. Glia brengen ook mHTT 
tot expressie, maar in tegenstelling tot neuronen blijven deze cellen leven. De expressie van 
mHTT in glia leidt er waarschijnlijk toe dat de normale functie van deze cellen verstoord 
wordt. Verstoringen in activatie van microglia en het functioneren van astrocyten zijn derhalve 
regelmatig geassocieerd met de ziekte van Huntington. Expressie van mHTT verstoort  
de functie van zowel microglia als van astrocyten, en er is aangetoond dat expressie van mHTT 
in de astrocyten al leidt tot Huntington-achtige symptomen in muizen.  

Eén manier om toxische effecten van mHTT tegen te gaan is het afbreken van mHTT 
verbeteren. Eiwitafbraak in de cel gaat via twee routes: het ubiquitine-proteasoom systeem 
(UPS) en de macroautofagie route (autofagie). Autofagie is een proces waarbij celcomponenten 
zoals langlevende eiwitten, eiwitaggegraten, en zelfs hele organellen worden afgebroken door 
de insluiting in intracellulaire blaasjes (autofagosomen), die vervolgens fuseren met lysosomen. 
Het UPS bestaat uit twee onderdelen: het ubiquitineringssysteem en het proteasoom. Het eerste 
selecteert eiwitten die moeten worden afgebroken door ze te koppelen aan ubiquitine en het 
tweede is het proteasecomplex dat deze eiwitten afbreekt. Zowel het UPS als autofagie zijn 
betrokken bij de afbraak van mHTT. In dit proefschrift brengen we de eiwitafbraaksystemen 
in gezonde en zieke neuronen en gliacellen in kaart, om nieuwe aangrijpingspunten voor 
therapieën te kunnen vinden.

In hoofdstuk 1 worden de verschillende typen gliacellen geïntroduceerd, die we bestudeerd 
hebben in dit proefschrift. Astrocyten zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van de hersenen en 
het energietransport naar neuronen. Daarnaast moduleren ze synaptische communicatie o.a. 
door neurotransmitters op te nemen uit de synapsspleet.  Microglia zijn de immuuncellen van 
het brein en ze beschermen de hersenen door fagocytose van inactieve synapsen, dode neuronen, 
en pathogenen. Oligodendrocyten zijn verantwoordelijk voor de productie van de myelinelaag 
die de axonen omhult. Deze lipidenlaag zorgt voor snelle geleiding van signalen langs neuronen. 
Gliacellen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van neurodegeneratieve ziekten, vooral 
wanneer ze een reactief fenotype aannemen en daarmee bijdragen aan de neuroinflammatoire 
respons. Deze veranderingen in gliacellen hebben ook invloed op de samenstelling en activiteit 
van het UPS in deze cellen, wat al is aangetoond in diverse neurodegeneratieve ziekten. 
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In hoofdstuk 2 zoomen we in op één van deze neurodegeneratieve ziekten: de ziekte van 
Huntington en we richten ons op proteasomen. We laten in dit hoofdstuk in levende cellen 
zien dat proteasomen naar mHTT inclusies gerekruteerd worden en dat dit een dynamisch 
proces is. Hiermee ontkrachten we het bestaande dogma in het veld, waarbij er vanuit gegaan 
wordt dat proteasomen verstrikt raken in mHTT inclusies. We tonen aan dat proteasomen 
zowel katalytisch actief als toegankelijk voor substraten blijven in mHTT inclusies in cellysaten  
en Huntington muizen. Net als voor het proteasoom wordt gedacht dat ubiquitine (Ub) 
irreversibel verstrikt is in mHTT inclusies. 

In hoofdstuk 3 bestuderen we de ubiquitinering van mHTT inclusies in meer detail. 
We maken hiervoor gebruik van een nieuw ontwikkelde tool waarbij Ub is gekoppeld aan 
de TAMRA fluorofoor (TAMRA-Ub). We hebben eerst aangetoond dat dit peptide dezelfde 
eigenschappen heeft en hetzelfde functioneert als endogeen Ub. Vervolgens hebben we laten 
zien dat ubiquitinering van mHTT inclusies een dynamisch proces is waarbij actieve E1/E2/
E3 enzymen en deubiquitinerende enzymen betrokken zijn. Hiervoor maken we ook gebruik 
van probes die deze activiteiten kunnen visualiseren door middel van fluorescentie. Daarnaast 
hebben we TAMRA-Ub vergeleken met GFP-Ub en gevonden dat GFP-Ub minder geschikt is als 
gereedschap om ubiquitinering van inclusies te bestuderen. Hoewel er geen defecten zijn in het 
UPS in neuronen in de ziekte van Huntington, is het mogelijk dat de efficiëntie van dit systeem 
tussen neuronen en glia verschilt, wat kan leiden tot een verschil in de mate van aggregatie. 

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de frequentie van nucleaire mHTT inclusies in  
de hersenen van diverse Huntington muismodellen en in Huntington patiëntmateriaal. 
Neuronen blijken significant meer nucleaire mHTT inclusies te bevatten dan GFAP-positieve 
astrocyten, oligodendrocyten en microglia. Bovendien zijn de inclusies in neuronen groter dan 
die in glia. In dit hoofdstuk laten we ook zien dat, in tegenstelling tot wat er met neuronen 
gebeurt, er geen massale afname plaatsvindt van het aantal gliacellen. De inclusies worden ook 
gevonden in alle bestudeerde celtypen in de hersenen van Huntington patiënten. 

De mogelijk onderliggende redenen voor het opmerkelijke verschil tussen neuronen  
en glia worden besproken in hoofdstuk 5. Hierin beschrijven we de samenstelling en activiteit 
van eiwitafbraakroutes in cellijnen die afkomstig zijn van striatale neuronen, astrocyten 
en microglia. We zien hierin dat immunoproteasoomsubunits LMP2 en LMP7 hoger tot 
expressie komen in microglia-achtige cellen, terwijl de ubiquitine receptoren van de 19S 
kap RPN10 en 13 juist lager tot expressie komen. Daarnaast is de autofagie-acitiviteit in de 
microglia cellijn hoger dan in de astrocyt cellijn en neuronale cellijn. De cellijn met de grootste  
afwijkingen in de eiwitafbraaksystemen is het celtype met de minste nucleaire inclusies: 
de microglia. Bovendien is de mHTT afbraak in de microglia cellijn het snelst, gevolgd 
door de astrocyt cellijn en neuronale cellen. De expressie van mHTT in zowel cellijnen 
als primaire geïsoleerde cellen lijkt geen invloed te hebben op de expressie van  
eiwitafbraaksystemen. Efficiënte herkenning van mHTT inclusies door een afbraaksysteem is 
essentieel voor een goede afbraak mHTT. 

Een alternatieve mogelijkheid voor aggregaatvorming in gliacellen is de opname van 
aggregaten uit de omgeving. Hoofdstuk 6 beschrijft de prion-achtige verspreiding van mHTT. 

Dit is een proces waarvan op verschillende manieren in de literatuur is aangetoond dat het 
plaatsvindt, iets wat ook wij met onze experimenten kunnen bevestigen, hoewel het slechts op 
kleine schaal gebeurt. Mogelijke mechanismen die ten grondslag liggen aan deze verspreiding 
van mHTT zijn verspreiding via synapsen of tunnelende nanobuisjes, door gliacel fagocytose of 
door middel van exosomen. 

Tot slot, door het bestuderen van afbraaksystemen in verschillende celtypen kunnen we 
leren over de meest efficiënte manier om mHTT af te breken, iets wat in de toekomst bij zou 
kunnen dragen aan nieuwe aangrijpingspunten voor therapieën voor de ziekte van Huntington.
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