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Samenvatting g 

Neurodegeneratievee ziekten worden in het algemeen gekenmerkt door 
ophopingenn van afwijkende eiwitten in specifieke hersengebieden. 
Hett systeem dat de kwaliteit van eiwitten bewaakt is het ubiquitine 
proteasoomm systeem (UPS). Een goed werkend UPS is essentieel 
voorr het opruimen van dergelijke afwijkende eiwitten. De laatste 
jarenn is uit onderzoek gebleken dat dit systeem inderdaad een 
belangrijkee rol speelt in de pathogenese van vele neurodegeneratieve 
ziekten,, zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson en Huntington. In 
Alzheimerr is een mutante vorm van ubiquitine (Ub) aangetoond, 
UBBB + 1. Dit UBB+- accumuleert in de pathologische kenmerken van 
dee ziekte. Normaal is L'b verantwoordelijk voor het markeren van 
eiwittenn die afgebroken dienen te worden, door een isopeptide binding 
aann te gaan met het substraat. Vervolgens ontstaat er een boom van 
Ubb eiwitten, door een opeenvolging van isopeptide bindingen tussen 
Ubb moleculen. Deze Ub boom vormt een uniek herkenningssignaal 
voorr het proteasoom. 

Hoofdstukk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift en geeft 
eenn gedetailleerd beeld van de betrokkenheid van het UPS in de 
ziektee van Alzheimer. 

Inn hoofdstuk 2 worden de eigenschappen van UBB+1 onderzocht in 
eenn celvrij systeem en in humane neuroblastoma cellijnen. UBB^1 

ontstaatt door een dinucleotide deletie in het UBB mRNA, waardoor 
err een leesraamverschuiving optreedt. Deze leesraamverschuiving 
leidtt tot een afwijkende C-terminus vanaf het laatste aminozuur 
vann Ub tot en met een extra 20 aminozuren. In het UBB + 1 eiwit 
ontbreektt dientengevolge het eindstandige glycine residue waarmee 
Ubb aan substraten bindt. Hierdoor is UBB + 1 niet in staat substraten te 
ubiquitineren.. Het is echter wel zelf nog onderhevig aan modificatie 
doorr Ub moleculen, aangezien de lysine residuen die daarvoor nodig 
zijn,, zich in het ongewijzigde deel van het eiwit bevinden. Hoge 
expressiee van UBB + 1 leidde uiteindelijk tot apoptotische celdood. 

Inn hoofdstuk 3 wordt beschreven dat UBB + 1 een specifiek remmend 
effectt heeft op het UPS en dus mogelijk bij kan dragen aan de 



SAMENVATTINGG 149 

proteasoomm remming die gevonden wordt in het brein van Alzheimer 
patiënten.. Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een uniek 
opp GFP C 'green fluorescent protein' ) gebaseerd proteasoom 
reporterr systeem. Dit systeem bestaat uit fusie-eiwitten van Ub en 
GFP,, met verschillende linkers tussen de twee eiwitten. Het controle 
fusie-eiwitt heeft een stabiel methionine residue tussenin, waardoor 
eenn stabiele vorm van GFP onstaat na klieving van het fusie-eiwit 
doorr isopeptidases. Het proteasoom reporter fusie-eiwit heeft geen 
stabiell  aminozuur tussenin, maar een gemuteerd aminozuur aan het 
eindee van het Ub gedeelte van het eiwit. Hierdoor kan het fusie-
eiwitt niet gekliefd worden door isopeptidases en wordt het in zijn 
geheell  afgebroken door het proteasoom. Cellen die dit construct 
tott express ie brengen, zullen dus alleen GFP ophopen als het 
proteasoomm op een of andere manier geremd is. In dit systeem bleek 
UBB+11 specifiek tot ophoping van de GFP reporter te leiden, en dus 
remmingg van het proteasoom te veroorzaken. Proteasoom remming 
enn celdood bleken beide afhankelijk van de ubiquitinering op twee 
lysinee residuen van UBB + 1, aangezien deze effecten uibleven bij 
expressiee van een dubbele lysine mutant van UBB+1. In schijnbare 
tegenstelling,, is het ook juist deze eigenschap die UBB+1 in lage 
concentratiess tot een efficiënt substraat maakt voor het proteasoom. 
Aann de ene kant is UBB+1 dus een substraat voor het proteasoom, 
maarr aan de andere kant kan het ditzelfde systeem ook specifiek en 
doeltreffendd remmen. 

Inn hoofdstuk 4 wordt een mogelijke verklaring voor dit paradoxale 
effectt bediscussieerd, namelijk een drempelwaarde die UBB + 1 

moett bereiken om actief het proteasoom te kunnen remmen. Deze 
drempelwaardee werd in organotypische cortex kweken van muizen 
onderzochtt en in neuronale cellijnen gekwantificeerd. Onder de 
drempell  kan het proteasoom het UBB'1 verwerken, maar als 
err eenmaal (door andere oorzaken) een verminderde activiteit 
vann het proteasoom ontstaat, accumuleert UBB"1"1 en kan het zelf 
bijdragenn aan verdere remming van het proteasoom. Voor de ziekte 
vann Alzheimer kan dus gesteld worden dat deze drempelwaarde 
overschredenn is. aangezien het eiwit duidelijk ophoopt in het brein. 
Aangezienn het mutante mRNA ook in controle individuen aanwezig is 
enn UBB + 1 in lage hoeveelheden afgebroken kan worden, is het echter 
niett waarschijnlijk dat UBB+1 de initiële oorzaak van de proteasoom 
inhibitiee in Alzheimer is. Het is waarschijnlijker dat het begin van 
proteasoomm remming te wijten is aan andere Alzheimer-gerelateerde 
mechanismen. . 
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Hoofdstukk 5 behandelt 1 van deze mechanismen die al eerder 
inn verband was gebracht met proteasoom remming, namelijk 
intracellulairee amyloid-P peptide (Ap) vorming. Door expressie van 
Ub-App fusie-eiwitten in cellijnen werd een puur cytosolaire vorm 
vann Ap geïnduceerd. Cytosolair Ap bleek echter niet in staat het 
proteasoomm te remmen in het GFP proteasoom reporter systeem. 

Tenslot tee wordt in hoofdstuk 6 een algemene discussie van de 
resultatenn in dit proefschrift gepresenteerd en worden mogelijkheden 
voorr vervolgonderzoek besproken. Daarnaast worden in dit hoofdstuk 
preliminairee data bediscussieerd van exper imenten die tau en 
oxidatievee stress als proteasoom-remmende factor in de ziekte van 
Alzheimerr onderzoeken. Deze data geven tot dusver geen aanleiding 
omm oplosbaar tau deze rol toe te bedelen. Oxidatieve stress blijkt wel 
inn bepaalde nader te bestuderen omstandigheden samen met UBB + 1 

eenn synergistisch remmend effect op het proteasoom te hebben. 

Inn het Alzheimer brein kan initiële remming van het proteasoom dus 
leidenn tot ophoping van kritische hoeveelheden L*BB+: die vervolgens 
inn belangrijke mate bij kunnen dragen aan verdere remming van 
hett proteasoom en uiteindelijk aan neurodegeneratie. UBBn kan 
bovendienn gezien worden als een belangrijke endogene graadmeter 
voorr proteasoom activiteit. Cellen die UBB+1 ophopen, moeten 
immerss een minder goed functionerend UPS hebben. In dit aspect 
iss het bijzonder interessant dat UBB+1 alleen in tauopathieën lijk t 
opp te hopen en niet in synucleinopathieën. Verder onderzoek naar 
hett ophopingsmechanisme en de remming van het proteasoom door 
UBBB + 1, al dan niet synergistisch met andere processen, zou meer 
inzichtt geven in het onderscheiden van de verschillende moleculaire 
achtergrondenn en neuropathogenese van deze ziekten. 


