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Samenvatting 
De belangrijkste vorm van gereguleerde eiwitafbraak in de cel wordt gemedieerd door het 
ubiquitine-proteasoom systeem (UPS). Een goed functionerend UPS is voor cellen van 
vitaal belang, mede door de belangrijke functie die dit systeem vervult in de kwaliteits-
controle van eiwitten die betrokken zijn bij de regulatie van intracellulaire homeostase. Er 
zijn sterke aanwijzingen dat een afname in de activiteit van het UPS een rol speelt in de 
pathogenese van neuronale en niet-neuronale ziekten die gekarakteriseerd worden door 
ubiquitine-bevattende pathologie. In een aantal van deze ziekten, waaronder de ziekte van 
Alzheimer en de ziekte van Huntington, hoopt een afwijkende vorm van het eiwit 
ubiquitine (UBB+1) zich op in de neuropathologische kenmerken van deze ziektebeelden. 
De aanwezigheid van UBB+1 hierin bevestigt het idee dat een verstoring van het UPS kan 
bijdragen aan de pathologische cascade die uiteindelijk resulteert in (neuro-) pathologie. 
Eerdere studies in gekweekte cellen hebben laten zien dat UBB+1 de activiteit van het 
proteasoom inhibeert bij een hoog expressie niveau. In dit proefschrift wordt verder 
onderzoek beschreven naar de UPS-gerelateerde eigenschappen van UBB+1 in vitro. 
Tevens werden de effecten van verschillende expressie niveaus van UBB +1, en de 
bijbehorende inhibitie van het proteasoom, in vivo bestudeerd. Voor dit doeleinde zijn drie 
nieuwe transgene muizen lijnen ontwikkeld die UBB+1 tot expressie brengen in neuronen. 

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van het UPS en wat de mogelijke rol van 
dit systeem zou kunnen zijn in neurodegeneratieve ziekten. Ook worden de huidige 
beschikbare muismodellen besproken waarin afwijkingen in het UPS leiden tot een 
neurologisch fenotype. 

Het doel van het onderzoek zoals beschreven in Hoofdstuk 2 is de karakterisatie van 
de UPS-gerelateerde eigenschappen van UBB+1. In vitro zijn deze eigenschappen 
ogenschijnlijk tegengesteld; UBB+1 is een substraat voor proteasomale afbraak, terwijl het 
eveneens de activiteit van het proteasoom remt. In deze studie laten we zien, door gebruik 
te maken van een induceerbaar UBB+1 expressie systeem, dat deze eigenschappen van 
UBB+1 dosis-afhankelijk zijn. Bij lage niveaus van expressie wordt UBB+1 afgebroken 
door het proteasoom terwijl bij hoge expressie UBB+1 de activiteit van het proteasoom 
inhibeert. Deze bevindingen in humane cellijnen zijn daarna bevestigd in organotypische 
kweken van muizen cortex. Op basis van onze eerdere resultaten en de resultaten 
verkregen in dit onderzoek, volgt de hypothese dat in de humane hersenen, UBB+1 het 
proteasoom alleen remt, en op deze wijze kan bijdragen aan pathogenese, nadat een 
bepaalde expressie drempel is overschreden. Door de proteasoom substraat/remmer 
eigenschappen van UBB+1 kan de expressie van dit eiwit als experimentele methode 
dienen in onderzoek naar het UPS, en naar de rol van dit systeem in ziekteprocessen.  

In Hoofdstuk 3 wordt het effect van hoge UBB+1 expressie in vivo bestudeerd in twee 
nieuw ontwikkelde transgene muizen lijnen, die postnataal UBB+1 tot expressie brengen in 
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neuronen onder controle van de CaMKinaseIIα (lijn 3413) of de Thy1.2 (lijn 8630) 
promoter. In beide lijnen zijn de cortex en hippocampus de voornaamste hersengebieden 
waarin het UBB+1 eiwit tot expressie komt. In de cortex van de transgene muizen is de 
concentratie van geubiquitineerde eiwitten verhoogd, wat een aanwijzing is voor inhibitie 
van het UPS. Dit wordt bevestigd door een kleine verlaging van proteasoom activiteit in 
cortex homogenaten van lijn 3413 muizen. Ondanks deze inhibitie van het UPS vertonen 
de UBB+1 muizen geen duidelijke kenmerken van neuropathologie noch van een neuro-
logisch fenotype. Daarentegen is er wel een vermindering van het plaats-afhankelijke 
geheugen aanwezig in UBB+1 transgene muizen van 9 maanden oud. De resultaten van de 
proteoom-analyse van UBB+1 muizen laten een opmerkelijke gelijkenis zien met resul-
taten verkregen in Alzheimer patiënten en Alzheimer muismodellen. De voor deze studie 
ontwikkelde UBB+1 transgene muis modellen kunnen verder bijdragen aan onderzoek naar 
de rol van het UPS in neurodegeneratie en geheugen processen. Ook zijn deze lijnen een 
uniek model voor chronische, sub-optimale neuronale UPS activiteit in vivo. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling en karakterisatie van een UBB+1 transgene 
muizenlijn die het afwijkende ubiquitine eiwit op een laag niveau tot expressie brengt in 
neuronen (lijn 6663). Het UBB+1 eiwit kan slechts zeer beperkt worden gedetecteerd in 
deze muizen. Alleen na remming van het proteasoom, bereikt door rechtstreekse infusie 
van verschillende UPS remmers in de hippocampus, hoopt het UBB+1 eiwit zich op. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat in vivo, UBB+1 wordt afgebroken bij lage expressie 
niveaus en zich alleen ophoopt na remming van het UPS. Deze resultaten bevestigen de 
eerdere bevindingen in vitro, beschreven in Hoofdstuk 2. Deze UBB+1 lijn kan als model 
worden gebruikt in toekomstig onderzoek naar de eigenschappen van UBB+1 en de rol van 
dit eiwit in neurodegeneratie. Daarnaast kan deze lijn een waardevolle aanvulling zijn als 
UPS-reporter lijn voor neurodegeneratie-geassocieerde UPS inhibitie, waarbij ophoping 
van een natuurlijk UPS substraat, UBB+1, aangeeft dat het proteasoom geremd is. 

In Hoofdstuk 5 worden de effecten van proteasoom inhibitie op cognitief functioneren 
beschreven. Het UPS speelt een belangrijke rol in synaptische plasticiteit en in geheugen 
processen in de volwassen hersenen. In dit onderzoek toetsen wij de hypothese dat 
proteasoom remming, geїnduceerd door UBB+1 expressie, het cognitief vermogen aantast. 
In de Morris watermaze, een test voor ruimtelijk leren en geheugen, laten lijn 3413 UBB+1 
transgene muizen een verlies van ruimtelijk geheugen zien op een leeftijd van 15 
maanden. Bij deze UBB+1 transgene muizen manifesteren zich tot een leeftijd van 24 
maanden geen sterke neurologische afwijkingen en motor-leren en -coördinatie zijn 
onaangetast. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het verlies van ruimtelijk 
geheugen, zoals beschreven in Hoofdstuk 3 voor UBB+1 muizen van 9 maanden oud, ook 
op de leeftijd van 15 maanden aanwezig is, zonder te verergeren tijdens veroudering. 
Tevens bevestigen deze resultaten dat een intacte functie van de voorhersenen nood-
zakelijk is voor ruimtelijk geheugen. 
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De in vivo effecten van UBB+1 geïnduceerde proteasoom remming op de vorming van 
Alzheimer-gerelateerde neuropathologie, met name op de vorming van de amyloide 
plaques, alsmede het effect van Aβ depositie op UBB+1 opstapeling worden beschreven in 
Hoofdstuk 6. In een transgeen muismodel, welke UBB+1 en familiaire Alzheimer-
gerelateerd mutant APP en PS1 tot expressie brengt, zorgt beperkte neuronale inhibitie 
van het proteasoom (geïnduceerd door hoge expressie van UBB+1) voor een opmerkelijke 
en onverwachte reductie in plaque depositie op een leeftijd van 6 maanden. Zowel de 
stapeling van UBB+1 eiwit als de leeftijd waarop de amyloid pathologie start in deze 
dieren zijn onveranderd. Proteasoom inhibitie zou mogelijk de processing van APP tot Aβ 
kunnen verstoren, en op deze wijze de hoeveelheid Aβ plaques kunnen verminderen. 

Ten slotte worden in Hoofdstuk 7 de resultaten zoals verkregen in dit proefschrift 
bediscussieerd en worden suggesties voor toekomstig onderzoek gegeven. De in dit 
hoofdstuk gepresenteerde (preliminaire) onderzoeksresultaten verschaffen meer inzicht in 
de rol van UBB+1 in proteasoom dysfunctie in neurodegeneratieve ziekten. 

Op grond van de bevindingen in dit proefschrift kan de conclusie worden getrokken 
dat stapeling van mutant ubiquitine en de bijbehorende vermindering van proteasoom 
activiteit zowel in vitro als in vivo verstoringen teweeg kunnen brengen in de gereguleerde 
eiwitafbraak. Tevens leidt langdurige, gedeeltelijke remming van het proteasoom in 
neuronen tot een afname van het ruimtelijk geheugen en interfereert het met Alzheimer-
gecorreleerde neuropathologie. De muismodellen die neuronaal UBB +1 tot expressie 
brengen, beschreven in Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4, kunnen in toekomstige studies 
bijdragen aan een beter begrip van de rol van het UPS in neurodegeneratieve ziekten. 
 


