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Samenvatting van de bevindingen

In hoofdstuk 1 geven we een korte introductie over de ziekte van Huntington en de functie 
van proteasomen, en leggen we uit hoe deze met elkaar in verband staan in de cel. Daarnaast 
introduceren we de onderwerpen die behandeld worden in dit proefschrift. In hoofdstuk 2 geven 
we een overzicht van gepubliceerde resultaten over de rol van het proteasoom in de ziekte van 
Huntington om een beter inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken in het onderzoek naar deze 
ziekte. Het algemene beeld dat men heeft van het proteasoom, is dat deze niet goed functioneert 
in de ziekte van Huntington en dat proteasomen niet in staat zijn in de polyQ sequentie in een 
eiwit te knippen, alhoewel er ook studies zijn die dit tegenspreken. Deze tegenstrijdigheden 
worden waarschijnlijk veroorzaakt door discrepanties tussen in vitro modellen (in een reageerbuis) 
en diermodellen. Onderzoek in levende cellen kan daarom antwoorden genereren die men 
niet kan beantwoorden in vitro of in diermodellen. Daarnaast bespreken we ook de opbouw en 
samenstelling van proteasomen en hoe we de activiteit van proteasomen kunnen moduleren door 
de samenstelling van het complex te veranderen. 

De veronderstelling dat proteasomen niet kunnen knippen in een glutamine sequentie leidt tot 
twee mogelijke scenario’s. Het eerste scenario is dat proteasomen letterlijk verstopt raken door de 
lange polyQ sequenties welke in het proteasoom blijven steken. In het tweede scenario worden 
de polyQ peptiden die niet door het proteasoom zijn afgebroken uitgescheiden in het cytoplasma 
of de celkern om vervolgens te aggregeren. In hoofdstuk 3 laten we zien dat wanneer we het 
tweede scenario nabootsen, de polyQ peptiden met een ziekte gerelateerde lengte van meer dan 
37 glutamines niet worden afgebroken door peptidasen en vervolgens aggregatie initiëren. Verder 
laten we zien dat, net als in de ziekte van Huntington, andere eiwitten met korte glutamine reeksen, 
maar ook componenten van het ubiquitine proteasoom systeem en chaperonnes, in de polyQ 
peptide aggregaten accumuleren gedurende verschillende stadia van het aggregatieproces. Hieruit 
kunnen we concluderen dat wanneer polyQ peptiden worden uitgescheiden door het proteasoom, 
dit een model is voor aggregaat vorming in alle polyQ ziekten.

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of de chaperonnes DNAJB6 en DNAJB8, waarvan is 
aangetoond dat ze aggregatie en toxiciteit van polyQ eiwitten kunnen verminderen, ook aggregatie 
van polyQ peptiden kunnen reduceren. We laten zien dat terwijl deze chaperonnes efficiënt 
aggregatie verminderen, de diffuse fractie van de peptiden juist toeneemt. Hieruit concluderen we 
dat de chaperonnes polyQ peptiden in een opgeloste staat houden zodat ze beter gepresenteerd 
kunnen worden aan afbraaksystemen in de cel, voordat ze de kans krijgen te aggregeren. Daarnaast 
konden we aantonen dat wanneer de chaperonnes aanwezig zijn in aggregaten, deze niet meer 
functioneel zijn en geen effect hebben op de aggregatie van polyQ peptiden. Deze bevindingen zijn 
in overeenstemming met data van Månsson et al.*. In hun in vitro studie laten zij zien dat DNAJB6 
aggregatie van polyQ peptiden kan voorkomen, maar niet de aggregatie van polyQ eiwitten.

NEDERLANDSE SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Korte introductie

De cel kan worden gezien als een grote en drukke, maar ook goed functionerende fabriek. Het 
is echter wel belangrijk dat alle processen in deze fabriek goed geobserveerd, gecontroleerd en 
waar nodig gecorrigeerd. De sectie die voornamelijk verantwoordelijk is voor de handhaving van 
deze processen noemen we het ‘proteostasis’ netwerk. Belangrijke componenten in dit netwerk 
zijn chaperonnes en afbraaksystemen. Chaperonnes zorgen ervoor dat eiwitten goed worden 
gemodelleerd in hun functionele 3D structuur. Zo niet, dan zorgen de chaperonnes ervoor dat deze 
verkeerd gevouwen eiwitten naar een afbraaksysteem worden gestuurd. Daarnaast voorkomen 
ze ook dat eiwitten gaan ophopen in aggregaten. De twee belangrijkste afbraaksystemen in de cel 
zijn autofagie en het ubiquitine proteasoom systeem. Autofagie werkt als een grote vuilniszak in 
de cel die meerdere eiwitten en complexen insluit, en waarin deze vervolgens worden afgebroken. 
Het proteasoom herkent individuele eiwitten die moeten worden afgebroken wanneer zij aan 
een zogenaamde ubiquitine ketting gekoppeld zijn. De activator die als een klep bovenop het 
cilindervormige afbraakcomplex zit herkent de geubiquitineerde eiwitten en begeleid deze de 
cilinder in. In deze cilinder, het 20S proteasoom genoemd, worden eiwitten geknipt tot kleine 
peptiden.

In de ziekte van Huntington is het huntingtin eiwit gemuteerd, waardoor een reeds aanwezige 
reeks van glutamine amino zuren (polyQ) in het eiwit verder expandeert tot een reeks van meer 
dan 37 glutamines achter elkaar. Hierdoor kan het eiwit niet goed meer functioneren en gaat het 
aggregeren. Dit resulteert uiteindelijk in celdood gevolgd door neurodegeneratie, hetgeen een 
symptoom van de ziekte van Huntington is. Dit suggereert dat het proteostasis netwerk niet goed 
genoeg functioneert om het gemuteerde huntingtin (mHtt) te kunnen handhaven. In dit proefschrift 
onderzoeken wij de rol van het proteasoom in dit geheel, of proteasomen problemen hebben met 
mHtt afbraak en mogelijk aggregatie-gevoelige glutamine peptiden vrij laten komen in de cel en of 
modulatie van het proteasoom mogelijk gebruikt kan worden als strategie om mHtt op te ruimen 
en hiermee de ziekte van Huntington te bestrijden.

In dit proefschrift, hebben we de rol van het proteasoom in de ziekte van Huntington onderzocht 
door te trachten de volgende vragen te beantwoorden. Kunnen intracellulaire polyQ peptiden 
afgebroken worden door peptidasen en initiëren ze aggregatie? Kunnen we aggregatie van deze 
peptiden voorkomen door middel van chaperonnes? Raken proteasomen onomkeerbaar verstrikt 
in aggregaten die zijn geïnitieerd door mHtt en worden ze daardoor inactief? Kan het proteasoom 
mHtt eiwitten met een geëxpandeerde polyQ sequentie afbreken? Zo ja, kan deze afbraak 
verbeterd worden door de activiteit van het proteasoom te moduleren? Door deze vraagstellingen 
te onderzoeken kunnen we antwoord geven op de vraag of het proteasoom nu een positieve of 
een negatieve rol speelt bij de ontwikkeling van de ziekte van Huntington, en of modulatie van het 
proteasoom een mogelijk doel kan zijn voor therapeutische interventie.



&&

200 201

Addendum - Nederlandse samenvatting en conclusie Addendum - Nederlandse samenvatting en conclusie

niet geïnactiveerd wordt door aggregaat vorming zoals wordt aangenomen, maar de ze functioneel 
blijven in de ziekte van Huntington.

Omdat we hebben aangetoond dat proteasomen in staat zijn om het mHtt eiwit volledig af te breken 
en dat proteasomen functioneel blijven, onderzoeken we in hoofdstuk 8 of modificatie van de 
activiteit van het proteasoom, het opruimen van mHtt kan bevorderen. In vitro afbraakexperimenten 
laten zien dat mHtt versneld wordt afgebroken na activatie van het 20S proteasoom door opening van 
diens α-ring. Activatie door de PA28αβ ring verhinderde echter dat gevouwen mHtt het 20S complex 
kon binnen gaan. Wanneer de activiteit van het proteasoom werd veranderd door de normale actieve 
subunits te vervangen door immunosubunits of door specifiek het actieve subunit β5 te remmen, 
werd mHtt beter afgebroken in vitro. Remming van β5 resulteerde ook in een afname van mHtt 
eiwitten in cellen, terwijl de uitwisseling van actieve subunits geen effect had op mHtt afbraak in 
de cel. Hieruit kunnen we concluderen dat wanneer de activiteit van het proteasoom gemoduleerd 
wordt, dit wel degelijk invloed heeft op de afbraak van mHtt waardoor deze ook verbetert. De 
bevindingen zijn echter moeilijk te vertalen naar celsystemen, waarschijnlijk omdat mHtt niet goed 
door het proteasoom herkend wordt voor afbraak, en door competitie met autofagie. 

Conclusie en perspectieven

Concluderend kunnen we stellen dat we in dit proefschrift laten zien dat mHtt door proteasomen 
kan worden afgebroken, zowel in vitro als in cellen. Dit gebeurt klaarblijkelijk niet efficiënt genoeg 
aangezien aggregaat vorming niet kan worden voorkomen. Door gebruik te maken van levende 
cel microscopie, laten we zien dat proteasomen functioneel blijven wanneer ze aanwezig zijn in 
aggregaten. Daarnaast hebben we aangetoond dat modulatie van het proteasoom en daarmee ook 
de activiteit, een effectieve strategie is om afbraak van mHtt door het proteasoom te bevorderen. Het 
lijkt er echter op dat de signalering voor afbraak, door middel van ubiquitinering, niet toereikend is in 
de cel. Onze bevindingen dragen bij aan een beter begrip van de functie van proteasomen in de ziekte 
van Huntington, met name vanwege de nieuwe inzichten die we leveren in het afbraakproces van 
mHtt, welke in tegenspraak zijn met algemene opvattingen. Wij stellen voor dat het proteasoom een 
mogelijk doel is voor therapeutische interventie, zeker voor het afbreken van mHtt in de kern van de 
cel omdat autofagie daar afwezig is. We zullen in de toekomt de signalering voor herkenning door het 
proteasoom moeten optimaliseren zodat proteasoommodulatie een groter effect heeft in de cel. Een 
fascinerende observatie is dat mHtt in de kern anders geubiquitineerd is dan mHtt in het cytoplasma, 
wat mogelijk de inefficiënte herkenning door het proteasoom in de celkern verklaart. Mogelijk wordt 
mHtt in het cytoplasma geubiquitineerd om vervolgens naar autofagie te worden gestuurd. Terwijl 
de geringe poly-ubiquitinatie in de kern wijst op een mogelijke afwezigheid van de juiste E3-ligase, 
waardoor mHtt niet kan worden afgebroken door het proteasoom.

Omdat we hebben aangetoond dat de polyQ peptiden die mogelijk door het proteasoom gegenereerd 
worden aggregeren en ook hetzelfde accumulatiepatroon vertonen als mHtt eiwitten, was de 
volgende vraag of proteasomen daadwerkelijk niet in staat zijn om mHtt, met een expansie in de 
polyQ reeks, volledig af te breken. In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of proteasomen het mHtt 
eiwit in zijn geheel afbreekt of dat inderdaad de polyQ reeksen als peptiden worden uitgescheiden, 
zoals gepubliceerde in vitro data suggereert. Om effecten van autofagie te omzeilen hebben we een 
afbraaksignaal aan het mHtt eiwit gekoppeld om deze direct naar het proteasoom te sturen. Hierdoor 
werd het eiwit een kortlevend eiwit dat snel en ubiquitine-afhankelijk door het proteasoom werd 
herkend en afgebroken. Verassend genoeg werd er geen aggregatie meer waargenomen wanneer 
mHtt direct naar het proteasoom werd gestuurd, en polyQ fragmenten werden alleen tijdelijk 
waargenomen in in vitro experimenten. Dit laat zien dat proteasomen in staat zijn om mHtt volledig 
af te breken, zowel in cellen als in vitro. We kunnen echter niet uitsluiten dat polyQ peptiden wel 
gegenereerd worden, maar dat ze vervolgens in meerdere afbraakrondes verder worden afgebroken 
door het 20S proteasoom in vitro of door andere proteasen of peptidasen in cellen. 

Om de rol van het proteasoom in de ziekte van Huntington nog uitgebreider te onderzoeken, hebben 
we ons vervolgens gefocust op het functioneren van proteasomen in cellen die mHtt tot expressie 
brengen. De vragen die we wilden beantwoorden waren, of proteasomen onomkeerbaar accumuleren 
in de polyQ aggregaten, of de proteasoom activiteit vermindert in cellen met aggregaten en of we 
de activiteit van proteasomen kunnen moduleren zodat ze beter in staat zijn om mHtt eiwitten 
af te breken. Om deze vragen te beantwoorden hebben we verscheidene methoden ontwikkeld. 
Met deze methoden kunnen we de incorporatie van proteasoomsubunits, diens intracellulaire 
distributie en dynamiek, proteasoomactiviteit, en interactie tussen proteasoom complexen en 
proteasoomactivatoren bestuderen. In hoofdstuk 6 beschrijven we deze methoden en laten we 
vervolgens zien dat de incorporatie-efficiëntie van verschillende proteasoomsubunits erg uiteenlopen, 
waarbij β5i het meest representatief is voor proteasoomstudies. Verder hebben we verschillende 
methoden om proteasoomactiviteit te bepalen onderzocht en vergeleken. Hierbij konden we 
proteasoom activiteit in cellen, in cel lysaten, na scheiding op SDS-PAGE en in native gels bepalen. 
Als laatst bespreken we ook hoe interacties tussen het 20S complex en proteasoomactivatoren, zoals 
de PA28αβ ring, gemeten kunnen worden door middel van FRET-FLIM in levende cellen en welke 
stappen genomen moeten worden om deze interactiemetingen te optimaliseren.

Met behulp van deze technieken betwisten we het algemeen geaccepteerde concept dat 
proteasomen niet goed functioneren in de ziekte van Huntington, wat voornamelijk gebaseerd is 
op immunokleuringen van gefixeerde cellen en kortdurende FRAP experimenten. Op basis van deze 
bevindingen wordt aangenomen dat proteasomen minder functioneel zijn doordat ze onttrokken 
zijn aan cellulair metabolisme wanneer ze in aggregaten accumuleren of doordat ze geblokkeerd 
raken door de polyQ fragmenten. In hoofdstuk 7 laten we door middel van fluorescerende pulse-
chase experimenten zien dat proteasomen niet onomkeerbaar accumuleren in aggregaten, maar 
dat ze dynamisch blijven hoewel met lage kinetiek. Wanneer we de activiteit van proteasomen 
in aggregaten visualiseren door middel van fluorescente probes zien we dat deze proteasomen 
actief zijn en toegankelijk voor substraten. Dit toont aan dat het ubiquitine-proteasoom systeem 



&&

202 203

Addendum - Curriculim Vitae & PortfolioAddendum - Curriculim Vitae & Portfolio

CURRICULUM VITAE

Sabine Schipper-Krom werd geboren op 6 juli 1983 te Beverwijk. In 2001 behaalde zij haar HAVO 
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ABBREVIATIONS

20S constitutive proteasome
20Si immunoproteasome
3-MA  3-Methyladenine
ABP activity based probe
ATG autophagy related gene
ATP adenosinetrifosfaat
BafA1 Bafilomycin A1
C4 tetracysteine
CBP CREB-binding protein
DMSO Dimethyl sulfoxide
DRIPs  defective ribosomal intermediate 

products 
FLIM fluorescence lifetime imaging
FLIP fluorescence loss in photobleaching
FRET  fluorescence resonance energy 

transfer
GFP green fluorescent protein
HD Huntington’s disease
HDAC histone deacetylase
HEK human Embryonic Kidney
HeLa  Henrietta Lacks (human cervix 

epithelial)
His histadine
HPRT  hypoxanthine 

phosphoribosyltransferase
HSC heat shock cognate protein
HSP heat shock protein
Htt huntingtin
IB inclusion body
IFNγ interferon gamma
K lysine
LC3  microtubule-associated protein 1 

light-chain 3
LC-MS  Liquid chromatography–mass 

spectrometry
MEFs mouse embryonic fibroblasts
mHtt mutant huntingtin
MODC mouse ornithine decarboxylase
MS mass spectrometry
N2A neuroblastoma 2A (mouse)

PA proteasome activator
PolyQ polyglutamine
PSA  Puromysin-sensitive 

aminopeptidase
Q glutamine
QBP Q-binding protein
R  argenine
RPT regulatory particle triple-A
SDS  Sodium dodecyl sulfate
TBP TATA- binding protein
TPPII tripeptidyl peptidase II
TRiC TCP-1 Ring Complex
Ub Ubiquitin
UPS ubiquitin proteasome system
WT Wild type
τφ phase lifetime
UFD Ub-fusion degradation
ALIS aggresome-like induced structures

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/m9281
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/b1793
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_chromatography%E2%80%93mass_spectrometry
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_chromatography%E2%80%93mass_spectrometry
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dodecyl_sulfate
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DANKWOORD

Nou, het is dan zover. Ik heb net de laatste teksten geschreven, mijn proefschrift is klaar!

Ik heb mijn promotieonderzoek altijd met veel plezier en enthousiasme uitgevoerd en hoop dat 
ik ook een klein steentje heb kunnen bijdragen aan het onderzoek naar de ziekte van Huntington. 
Ik had mijn promotieonderzoek natuurlijk niet op deze manier kunnen volbrengen zonder de hulp 
van de mensen om mij heen. Ik wil dan ook de laatste pagina’s van mijn boekje gebruiken om deze 
mensen te bedanken. Als eerste wil ik graag mijn familie bedanken omdat zij altijd voor mij klaar 
staan en mij altijd een warm thuis bieden. Mijn moeder wil ik bedanken omdat zij mij altijd mijn 
eigen keuzes heeft laten maken en mij geleerd heeft veel waarde te hechten aan de leuke dingen in 
het leven. Kees wil ik bedanken voor zijn goede zorgen en vooral voor al zijn gezelligheid. Mijn zus 
Judith, die ook mijn aller liefste vriendin is en altijd voor me klaar staat, en Wouter wil ik bedanken 
voor alle gezelligheid, leuke avondjes, weekendjes en vakanties en voor alles wat jullie altijd voor 
ons doen. Dat ik altijd even heerlijk mijn hart kan luchten en dat we altijd elk moment van de dag 
welkom zijn. En lieve Isabelle, Bo en Bibi, het is jullie altijd weer gelukt om met jullie drukte en 
gekkigheid mijn gedachten weer even te verzetten als ik weer te veel met mijn werk in mijn hoofd 
zat. En natuurlijk wil ik mijn lieve Robbie bedanken, maar dat bewaar ik nog even tot het einde. 
Verder wil ik ook nog mijn dank betuigen aan Rien Walrave, aangezien hij diegene is geweest die 
mijn interesse voor biologie heeft gewekt en mij kennis heeft laten maken met wetenschap. Eric 
Reits en Ron van Noorden wil ik bedanken voor de mogelijkheid om op de afdeling Celbiologie en 
Histologie mijn promotie onderzoek te kunnen doen. En dat ik hier de kans heb gekregen om ook 
mijn deel bij te dragen aan het onderzoek ter voorkoming van de ziekte van Huntington waar ook 
helaas mijn familie door is getroffen. Ron, bedankt voor al je positieve woorden en voor jouw geloof 
in mij. Maar natuurlijk ook voor het corrigeren van al die lappen tekst die ik bij je inleverde en waar 
nogal eens aan gespijkerd moest worden. Eric, ook bedankt voor al je positiviteit. Als ik dacht dat 
het weer allemaal nergens toe leidde, wist je me altijd weer te enthousiasmeren om weer een 
opening te vinden naar een vervolgonderzoek. Voornamelijk op het moment dat ik alles op moest 
gaan schrijven en ik dacht dat alles in het water was gevallen, heb je me zo weten te motiveren 
dat ik uiteindelijk alles toch heb kunnen samenbrengen in dit proefschrift. Joachim Goedhart en 
Mark Hink wil ik bedanken voor al hun hulp bij het FLIMen en voor het feit dat ik altijd langs kon 
komen om hun microscoop faciliteiten te gebruiken en dat zij ook altijd klaar stonden om te helpen. 
Dave Spijer wil ik bedanken voor het uitleggen van de 2D techniek en alle biochemische weetjes er 
omheen die ik vol enthousiasme heb proberen te absorberen, want voor al die kennis heb ik heel 
veel bewondering. Professor Kloetzel wil ik bedanken voor de vruchtbare werkbesprekingen en 
ook grote dank voor de mogelijkheid om 2 weken op het lab mee te mogen kijken en verschillende 
technieken voor het bestuderen van het proteasome te leren. Dit heeft mij erg geholpen bij het 
uitvoeren van het verdere onderzoek. Frédéric Ebstein en Andrea Lehmann wil ik bedanken voor 
hun hulp en uitleg tijdens het leren van deze technieken, en voor het feit dat zij daarna altijd nog 
bereid waren om mijn vragen te beantwoorden. Ook wil ik de studenten bedanken die bijgedragen 
hebben aan dit onderzoek, Anouk Zaal en Emma van Bodegraven. Meiden, ik heb het als erg leuk 
ervaren om jullie te begeleiden en heb ook daar een hoop van geleerd. Jullie waren beiden super 

gemotiveerd en hebben dus ook erg geholpen. Ik hoop dat jullie allebei over een aantal jaar ook 
een mooi proefschrift af kunnen leveren, succes bij alles wat nog komen gaat. De ‘microscopie-
mannen’, Jan, Ron en Henk, en de ‘Oogjes’ wil ik bedanken voor hun hulp bij de dagelijkse lab 
beslommeringen en voor de sociale ‘touch’ op het lab. Ilse wil ik extra bedanken omdat zij het 
lab altijd in het gareel weet te houden en ervoor zorgt dat het allemaal blijft lopen. Joanna wil ik 
bedanken voor de gezellige onderonsjes waarbij we altijd even lekker over alles en iedereen konden 
klagen, om vervolgens te beseffen dat het allemaal zo erg niet is. Ik hoop ook dat jij je promotie 
straks succesvol afrond en een leuke vervolg baan kunt vinden waar je je helemaal goed bij voelt. 
En natuurlijk wil ik de meiden uit mijn eigen groep bedanken. Katrin en Anne, jullie hebben beide 
zeer veel kennis in jullie koppies en bedankt dat ik daar zo af en toe wat van heb mogen meekrijgen 
en kunnen leren. Anne (Jannie), je bent nu een jaartje bezig en hebt de groep al aardig weten op 
te fleuren. Je hebt nog 3 jaar te gaan en ik weet zeker dat je in die jaren nog een heleboel mooie 
resultaten gaat behalen. Heel veel succes! Anita, je bent een jaar later dan ik begonnen en hebt al 
zoveel mooie data dat ik je bijna geen succes meer hoef te wensen, maar ik doe het toch! Bedankt 
dat je zo’n fijne collega bent geweest en voor de gezellige kletspraatjes. Alicia, ik heb jou tot het 
laatst bewaard omdat ik vooral jou wil bedanken. Toen ik net begon heb je mij onder je hoede 
genomen wat resulteerde in een vriendschap en veel gezellige (zang)momenten. Ook heb je mij 
heel veel DNA-werk uit handen genomen, waar ik altijd zo’n hekel aan had, en ik je dus ook erg 
dankbaar voor ben. Nu ben je net moeder geworden en ik wens je dus extra veel geluk en liefde 
toe! Voor de lay-out van mijn boekje kom ik terecht bij Wouter Kuijt, Tom Boergonje en Harry van 
Es van Sixtyseven. En hoewel ik weer aan de late kant was met alles afronden hebben zij er keihard 
voor gewerkt om een mooi boekje voor mij af te leveren. En het is prachtig geworden, bedankt!

En last but zeker not least: Lieve Rob, ik wil je bedanken voor je motivatie en steun toen ik besloot 
door te studeren. Mede door jou heb ik kunnen bereiken wat ik nu bereikt heb. Je hebt me altijd 
gesteund en met bewondering heb ik ook aangezien hoe je ondanks mijn wat minder gezellige 
buien de laatste maanden altijd weer vrolijk thuis kwam en ook mij weer wist op te vrolijken. Maar 
vooral bedankt dat je naast mij wilt staan, dat we samen overal heerlijk van kunnen genieten en het 
belangrijkste, dat we samen alles aan kunnen!

En nu is het klaar. Op naar de volgende uitdaging!


