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Samenvatting

Eiwit afbraak en antigen presentatie aan het immuunsysteem

Wij mensen zijn opgebouwd uit biljarden cellen. Al deze cellen vervullen een bepaalde 

functie in het lichaam. En net zoals de mens inwendige organen heeft voor specifieke 

functies, heeft een cel intracellulaire organellen voor cellulaire functies. Nog weer 

kleiner dan deze organellen zijn eiwitten, de moleculaire motortjes in de cel. Ons 

DNA codeert voor al deze eiwitten, en het aflezen van stukken DNA resulteert in het 

opbouwen van eiwitten die bestaan uit een lange keten van aminozuren. In de mens 

zijn er 20 verschillende aminozuren beschikbaar voor het opbouwen van eiwitten. 

door deze 20 aminozuren in verschillende volgordes aan elkaar te plakken zijn zeer 

veel verschillende eiwitten op te bouwen. Deze lange keten van aminozuren vouwt 

vervolgens tot een driedimensionale structuur, resulterend in een functioneel eiwit. Deze 

eiwitten doen praktisch alles wat belangrijk is voor cellen zoals het genereren van energie, 

het opbouwen van organellen, contact maken met naburige cellen, en het aflezen van DNA. 

Om al deze functies adequaat uit te kunnen voeren moeten deze eiwitten in topvorm zijn. 

Daarom worden er continu eiwitten aangemaakt om oude eiwitten te vervangen, ongeveer 

tien miljoen eiwitten per minuut per cel. Vanzelfsprekend moeten verouderde en foutief 

gemaakte eiwitten snel afgebroken worden anders zou het snel overvol raken in de cel. Voor 

het afbreken van eiwitten is een complex systeem, het ubiquitine-proteasoom-systeem (UPS), 

verandwoordelijk. Ubiquitine wordt via een drie-staps proces aan de af te breken eiwitten 

gekoppeld, en de geubiquitineerde eiwitten worden vervolgens herkend door het proteasoom. 

Het proteasoom ontvouwt het eiwit en knipt het in een groot aantal fragmenten (peptides) 

met een lengte variërend van 3 tot 22 aminozuren. Deze peptides worden vervolgens gerecy-

cled tot individuele aminozuren door een grote groep enzymen genaamd aminopeptidases. De 

gegenereerde aminozuren worden vervolgens gebruikt als bouwstenen voor de aanmaak van 

nieuwe eiwitten. Terwijl het proteasoom de meeste eiwitten kan ontvouwen en in peptides kan 

knippen, zijn er vele verschillende peptidases nodig om de peptides afbreken.

Niet alle peptides worden echter geheel afgebroken, omdat het UPS afbraak mechanisme 

ook wordt gebruikt door ons immuunsysteem. Het immuunsysteem kan extracellulaire ziek-

teverwekkers zoals de meeste bacteriën makkelijk herkennen en opruimen. virussen daaren-

tegen kapen de cel door deze binnen te dringen en de cellulaire eiwitsynthese machinerie te 

gebruiken om eigen virale eiwitten aan te maken. Deze virale eiwitten worden echter deels 

afgebroken door het proteasoom, resulterend in virale peptides. Een kleine fractie van de gege-

nereerde virale peptiden ontlopen de afbraak tot individuele aminozuren doordat ze naar het 

endoplasmatisch reticulum (een organel) worden getransporteerd. Hier worden de peptides 

(nu ook een antigen of epitoop genoemd) geladen op een MHC class I eiwit. Het gevormde 

peptide-MHC class I complex wordt vervolgens aan het celoppervlak aan passerende witte 

bloedcellen (T-lymfocyten) gepresenteerd. Wanneer deze T-lymfocyten een epitoop herkennen 

dat lichaamsvreemd is, zal het de geïnfecteerde cel vernietigen. Door de cel te vernietigen 

wordt voorkomen dat er meer virussen aangemaakt worden.

Bovendien komt het meerdere malen per dag voor, dat er iets mis gaat in een van de biljarden 

lichaamseigen cellen, waardoor deze een kankercel wordt. Kankercellen maken gewoonlijk 

andere eiwitten dan gezonde cellen en daardoor zijn de gepresenteerde epitopen anders. 
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Addendum

Hierdoor kunnen kankercellen worden opgespoord en vernietigd door het immuunsysteem.

in, hoofdstuk 2 beschrijven we hoe de proteasoom in combinatie met een peptidases betrokken 

zijn bij de afbraak van eiwitten, antigen presentatie aan het immuunsysteem en hoe neurode-

generatieve ziekten vaak het resultaat zijn van fouten in het afbreken van eiwitten. Vervolgens 

bestuderen we in hoofdstuk 3 in detail de functies van een specifieke peptidase, tripeptidyl 

peptidase II (TPPII), omdat we vermoeden dat deze peptidase belangrijke en unieke functies 

heeft. Niet alleen bij het genereren van een aantal epitopen voor MHC class I presentatie maar 

ook bij verschillende intracellulaire processen. Om deze peptidase goed te kunnen bestu-

deren in de levende cel hebben we in hoofdstuk 4 beschreven hoe we specifieke remmers 

ontwikkelen voor TPPII. Ook wordt er een specifieke fluorogeen substraat beschreven die bij 

afbraak door TPPII fluorescent wordt. In hoofdstuk 5 onderzoeken we vervolgens de functie 

van TPPII (en andere peptidases) in het genereren van epitopen voor MHC class I presentatie. 

 

Eiwit afbraak en neurodegeneratieve ziekten 

De afbraak van zowel oude als verkeerd gevouwen eiwitten dient snel te verlopen om ophoping 

van deze eiwit(fragmenten) te voorkomen. ongewenste ophoping kan leiden tot klontering 

(aggregatie) en celdood, en is ondermeer de oorzaak van hersenziektes zoals de ziekte van 

Alzheimer, Parkinson en Huntington. Huntington behoort tot een groep van negen poly-

glutamine ziektes, die als overeenkomst hebben dat het ziekte veroorzakende eiwit een lange 

reeks van glutamine (Q) aminozuren bevat. Bij gezonde mensen is deze glutamine reeks (polyQ) 

maximaal 40 glutamines lang, maar dezelfde eiwitten veroorzaken een neurodegeneratieve 

ziekte wanneer deze polyQ reeks meer dan 40 glutamines lang is. Patiënten verliezen hersen-

cellen (neuronen) en krijgen daardoor moeilijkheden met spreken, bewegen en vaak ook 

een veranderende persoonlijkheid. bij alle polyQ ziektes ontstaan er door de polyQ eiwitten 

aggregaten die niet of moeilijk opgeruimd kunnen worden door het proteasoom of alterna-

tieve opruimmechanismen zoals autofagie. De aggregaten bevatten zelden het gehele polyQ 

eiwit maar worden wel gevormd door fragmenten van deze eiwitten, inclusief de polyQ reeks. 

Omdat deze fragmenten ook toxisch zijn voor cellen gaan veel onderzoekers uit van de “toxic 

fragment hypothesis”. Deze houdt in dat polyQ eiwitten weliswaar afgebroken worden door 

het proteasoom maar dat het proteasoom niet kan knippen tussen de glutamine aminozuren 

in de polyQ reeks. Hierdoor genereert het proteasoom pure polyQ peptiden die vrijkomen 

in de cel. Deze polyQ peptiden moeten daarna snel opgeruimd worden door peptidases om 

ophoping en aggregatie te voorkomen. We hebben het proces van polyQ peptide vorming door 

het proteasoom nagebootst in hoofdstuk 6. Het bleek dat alleen polyQ peptiden die langer 

zijn dan 40 glutamines (dus ziekte gerelateerd) voldoende zijn om aggregaten en toxiciteit te 

veroorzaken. Deze bevindingen riepen meteen de vraag op of deze polyQ peptides efficiënter 

opgeruimd kunnen worden door peptidases waardoor aggregatie voorkomen kan worden. In 

de twee daarop volgende hoofdstukken (7 en 8) hebben we twee specifieke peptidases, puro-

mycin sensitive aminopeptidase (PSA) en tripeptidyl peptidase II (TPPII), bestudeerd om te 

zien of deze in staat zijn om polyQ peptiden af te breken. PSA bleek verrassend genoeg polyQ 

peptiden niet direct af te breken, maar indirect op te ruimen door een alternatief opruimmech-

anisme, autofagie, te activeren. Door autofagie worden eiwitten en organellen opgeruimd door 
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Samenvatting

er een membraan als een vuilniszak omheen te trekken en in een zure omgeving af te breken. 

TPPII daarentegen was in staat om deze polyQ peptiden direct af te breken. 

naast de verschillende polyQ ziektes wordt ook de ziekte van Alzheimer veroorzaakt door de 

ophoping van een eiwitfragment van 42 aminozuren, het amyloid peptide. Dit peptide is een 

afbraakproduct van het membraangebonden eiwit amyloid beta precursor protein (APP). Het 

amyloid peptide vormt voornamelijk aggregaten (plaques) buiten de neuronale cellen maar 

zijn ook in neuronen aangetroffen. Terwijl de grotere plaques weinig schade lijken aan te 

richten, lijken kleine aggregaten van amyloid peptides toxisch te zijn voor de neuronen. Deze 

amyloid peptiden worden echter snel afgebroken door intracellulaire peptidases zoals TPPII. 

Deze peptidases kunnen echter weinig meer uitrichten wanneer de amyloid peptides aggre-

gaten hebben gevormd (hoofdstuk 9). 

Met dit proefschrift wordt aangetoond dat peptidases meerdere functies hebben, en dat er 

nog veel processen plaatsvinden beneden het proteasoom. Deze peptidases zijn gespeciali-

seerd in het snel afbreken van peptides en zijn daarmee essentieel voor een gezonde cel. 

Daarnaast zijn deze peptidases niet alleen nodig voor het afbreken van peptiden maar ook voor 

het maken van peptiden die gepresenteerd worden aan het immuunsysteem. Falende afbraak 

kan leiden tot ophoping en aggregatie van peptides zoals bij verschillende neurodegeneratieve 

ziektes. Therapeutische strategieën zouden derhalve gericht kunnen worden op het activeren 

van peptidases. Echter, een goede balans blijft altijd belangrijk. Als deze peptidases te snel alles 

opruimen zullen er geen representatieve peptides aan het immuunsysteem gepresenteerd 

worden en worden virussen en kankercellen niet of niet effectief opgeruimd. 




