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Nederlandse samenvatting
De ziekte van Alzheimer en andere tauopathieën
De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende vorm van dementie en 
wordt gekenmerkt door het verlies van geheugen, aangeleerde vaardigheden en 
stemmingswisselingen. Het ontstaan van AD is nog grotendeels onbekend. In families 
waarin AD genetisch wordt doorgegeven (familiaire AD) zijn genen gevonden die 
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte maar de meeste gevallen ontstaan 
sporadisch, meestal tussen de leeftijd van 65 en 80 jaar. 

Wanneer we in de hersenen kijken van patiënten die zijn overleden aan AD zien we 
verschillende dingen. Ten eerste zijn de hersenen kleiner dan die van personen die niet aan 
een hersenziekte zijn overleden. Dit komt omdat in AD een groot aantal hersencellen, de 
‘neuronen’, verdwijnen. Dit is de reden waarom AD een neurodegeneratieve aandoening 
wordt genoemd. Ten tweede zijn er aggregaten, kluwen van eiwitten, zichtbaar tussen en 
in de neuronen. De extracellulaire aggregaten noemen we ‘plaques’ en bestaan grotendeels 
uit het peptide (stukje eiwit) ‘amyloid β’. De intracellulaire aggregaten noemen we 
‘neurofibrillary tangles (NFTs)’en bestaan uit het eiwit ‘tau’. Tau is een eiwit dat bindt 
aan de microtubili, de snelwegen waarlangs transport (o.a. eiwitten en organellen) van en 
naar verschillende delen van de cel plaatsvindt. Tau speelt een rol in het behouden van 
de stabiliteit van de microtubili en het regelen van het transport. Het binden van tau aan 
de microtubili wordt gereguleerd door fosforylatie, een post-translationele modificatie 
waarbij een fosfaat groep aan het eiwit wordt vastgemaakt. In de ongefosforyleerde 
staat bindt tau aan de microtubili, fosforylatie leidt tot loslating. Het tau wat gevonden 
wordt in de NFTs is sterk gefosforyleerd. Het is aangetoond dat sterke fosforylatie de 
aggregatiesnelheid van het tau eiwit vergroot. Aggregaten van gefosforyleerd tau komen 
ook in andere neurodegeneratieve aandoening voor. Dit zijn o.a. de ziekte van Pick (PiD), 
progressieve supranucleaire palsy (PSP) en frontotemporale dementie en parkinsonisme 
met tau positieve inclusies (FTDP-17).

De ‘unfolded protein response’ een vroege gebeurtenis in AD
In neurodegeneratieve aandoeningen ontstaan aggregaten lange tijd voordat patiënten 
klinische verschijnselen krijgen. Er wordt gedacht dat dit de belangrijkste reden is 
waarom er nog geen effectieve therapieën zijn ontwikkeld voor deze ziektes. Daarom is 
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het belangrijk om vroege gebeurtenissen in deze aandoeningen te vinden, welke een rol 
spelen in de ziekte voordat de aggregaten ontstaan. Één van deze vroege gebeurtenissen is 
de ‘unfolded protein response’ (UPR). De UPR is een stress reactie van het endoplasmisch 
reticulum (ER). Het ER is een belangrijk onderdeel van de cel; een groot aantal van de 
nieuw gemaakte polypeptide ketens in de cel worden hier tot een uiteindelijk functioneel 
eiwit gemaakt, we noemen dit ‘eiwitvouwing’. De UPR wordt geactiveerd wanneer de 
eiwitvouwing in het ER wordt verstoord en probeert vervolgens de normale werking van 
het ER, de homeostase, te herstellen. UPR activatie zorgt voor een vermindering van de 
algemene eiwit synthese, een verhoging van de expressie van factoren die een rol spelen 
bij de eiwitvouwing in het ER en een verhoging van de cellulaire afbraak . De UPR is 
dus een beschermende reactie. Alleen, wanneer de UPR de verstoring in het ER niet kan 
herstellen, leidt dit tot geprogrammeerde celdood (apoptose). In Hoofdstuk 1 en 2 wordt 
de huidige kennis van het tau eiwit, de UPR en de effecten van de UPR op verschillende 
cellulaire processen beschreven. 

Onderzoek uit ons laboratorium heeft aangetoond dat the UPR is geactiveerd in AD. Dit 
gebeurt al in een vroeg stadium van de ziekte en is sterk geassocieerd met de aanwezigheid 
van gefosforyleerd tau in de neuronen. Vanwege deze sterke associatie hebben wij de 
UPR bestudeerd in andere tauopathieën, o.a. PiD, PSP en FTDP-17. Verhoogde niveaus 
van markers voor een actieve UPR werden d.m.v. immunohistochemie aangetoond in 
post-mortem hersenmateriaal van patiënten met de beschreven tauopathieën (Hoofdstuk 
3). Deze verhoging werd niet gevonden in gezonde patiënten of in andere onderzochte 
neurodegeneratieve aandoeningen. Dit suggereert dat de UPR een gemeenschappelijk 
mechanisme is in tauopathieën.

Het ontstaan van aggregaten in cellen suggereert een defect in de afbraak, proteolyse, 
van eiwitten. Proteolyse kan gebeuren door het ‘ubiquitin proteasome system’ (UPS) en 
het ‘autofagie/lysosomale systeem’. Het UPS breekt monomere eiwitten af die voorzien 
zijn van een ubiquitine marker, een soort vlaggetje wat eiwitten voor afbraak markeert. 
Tijdens autofagie wordt er een membraan om het af te breken deel van de cel gevormd. 
Vervolgens fuseert dit afgesloten stukje met een lysosoom, welke enzymen bevat die 
verantwoordelijk zijn voor de proteolyse. Cellulaire onderdelen die op deze manier 
worden afgebroken zijn veelal defecte celorganellen, maar ook (kleine) aggregaten. Het 
autofagie/lysosomale systeem kan ook monomere eiwitten afbreken die door een actief 
systeem in de lysosomen terecht komen. Zowel het UPS als het autofagie/lysosomale 
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systeem is van belang voor het voortbestaan van de cel. In Hoofdstuk 2 worden deze 
systemen, en hoe ze samenwerken, in detail beschreven. In Hoofdstuk 4 bestuderen we 
het effect van de UPR op de proteolytische systemen van de cel. Wij beschrijven dat 
UPR activatie zorgt voor een verhoging van de activiteit van het ‘autofagie lysosomale 
systeem’ en geen effect heeft op het ‘UPS’. Onze data suggeren dat de UPR de activiteit 
van het ‘autophagy/lysosomale systeem’ verhoogt om zo de verstoring van de homeostase 
in het ER op te lossen. Dit zou kunnen gebeuren door de autofagie/lysosomale afbraak 
van een gedeelte van het ER. 

Onze data laten een connectie zien tussen de UPR en tau fosforylatie in patiënten materiaal 
(Hoofdstuk 3). In Hoofdstuk 5 bestuderen we de precieze relatie tussen de UPR en tau 
fosforylatie. Leidt UPR activatie tot tau fosforylatie of leidt een verhoogd niveau van 
gefosforyleerd tau tot activatie van de UPR? Om deze vraag te beantwoorden hebben 
we verschillende modellen gebruikt. Een cel systeem waarin tau tot overexpressie werd 
gebracht vertoonde geen activatie van de UPR. Ook in een muizenmodel wat mutant tau 
tot expressie brengt, werd geen UPR activatie gevonden. Chemische inductie van de UPR 
in een celmodel leidde to verhoogde tau fosforylatie. Dus, UPR activatie is een factor die 
bijdraagt aan het verhogen van de niveaus van gefosforyleerd tau in de cel, wat vervolgens 
een aggregaat kan vormen. In Hoofdstuk 6 onderzoeken we het effect van de UPR op 
een van de belangrijkste tau kinases, GSK-3, verantwoordelijk voor tau fosforylatie. De 
UPR leidt tot verhoogde activatie van GSK-3 en doet dit via de lysosomale afbraak van 
inactief GSK-3.

In Hoofdstuk 7 worden de bevindingen van dit proefschrift beschreven. Een belangrijke 
bevinding is dat de UPR geactiveerd is in alle onderzochte tauopathieën. De UPR leidt 
tot verhoogde activiteit van het ‘autofagie/lysosomale systeem’ om zo de homeostase 
in het ER te herstellen. Tegelijkertijd leidt UPR activatie ook tot verhoogde activiteit 
van GSK-3 en verhoogde tau fosforylatie. Gedacht wordt dat in eerste instantie al deze 
gebeurtenissen een beschermend effect hebben op de cel. Door verhoogde tau fosforylatie 
kan het transport langs de microtubili aangepast worden en verhoogde autofagie/
lysosomale afbraak draagt bij aan het herstellen van de verstoorde situatie in het ER. 
Echter, verschillende studies hebben een lysosomaal defect aangetoond in AD. Onze 
bevindingen suggereren dat dit ook het geval is voor de andere tauopathieën (Hoofdstuk 
4). Dit betekend dat in tauopathieën UPR gemedieerde autofagie/lysosomale degradatie 
niet adequaat plaats kan vinden en de verstoring van de homeostase van het ER niet 
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hersteld kan worden. We hebben ook aangetoond dat, ook al werken de lysosomen 
niet optimaal, inactief GSK-3 toch naar deze structuren wordt gerecruteerd en op deze 
manier de activiteit van het overgebleven GSK-3 wordt verhoogd. Dit zorgt ook voor 
verhoogde niveaus van gefosforyleerd tau in de cel. Omdat de homeostase in het ER niet 
hersteld kan worden, blijft de UPR actief, wat leidt tot hoge niveaus van gefosforyleerd 
tau en uiteindelijk verlies van (de functie van) de neuronen. Hoofdstuk 7 geeft ook een 
beschrijving van de mogelijke therapeutische ingangen voor therapie in tauopathieën, o.a. 
modulatie van de UPR, herstellen van de functie van de lysosomen en vermindering van 
de activiteit van GSK-3.

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft bijgedragen aan onze kennis over 
hoe aggregaten in neurodegeneratieve aandoeningen ontstaan. Het mechanisme dat is 
bestudeerd, de ‘Unfolded Protein Response’, is betrokken in een vroeg stadium van 
tauopathieën, voordat de aggregaten ontstaan, en draagt actief bij aan het ontstaan 
van deze aggregaten. Dit biedt mogelijkheden om de ‘Unfolded Protein Response’ als 
therapeutisch aangrijpingspunt te gebruiken voor de behandeling of ter preventie van 
neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en frontotemporale 
dementie.




