
 

 

 University of Groningen

Physiological implications of impaired de novo Coenzyme A Biosynthesis in Drosophila
melanogaster
Bosveld, Floris

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2008

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Bosveld, F. (2008). Physiological implications of impaired de novo Coenzyme A Biosynthesis in Drosophila
melanogaster. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/93d99ba9-e796-44a5-8ae2-715da8689c74


APPENDIX

130

nederlandse samenvatting
Schade aan het genetisch materiaal (DNA) kan in bacteriën, planten, dieren en mensen vervelende 
consequenties met zich meebrengen. Cellen hebben strategieën ontwikkeld om het DNA te 
beschermen. Aangezien deze beschermingsmechanismen ook zijn gecodeerd in het DNA in 
specifieke genen is het mogelijk dat ook deze zogenaamde beschermingsgenen beschadigd raken. 
Wanneer in dit soort genen mutaties optreden kunnen, onder andere, zeer ernstige neurologische 
aandoeningen of kanker het gevolg zijn. Cellen met een mutatie in een gen dat betrokken is 
bij de respons op een DNA beschadiging zijn over het algemeen overgevoelig voor DNA 
beschadigende agentia zoals straling. Verschillende van zulke genen, betrokken bij DNA stress, 
zijn op basis van deze karaktereigenschap geïdentificeerd. De karakterisering van deze genen 
heeft in grote mate bijgedragen tot onze huidige kennis over de mechanismen die kunnen leiden 
tot kanker en neurodegeneratie. Echter, de tot op heden bekende genen zijn waarschijnlijk maar 
een fractie van alle genen betrokken bij de respons op DNA beschadigingen. In dit proefschrift 
is getracht door middel van een genetische screen onbekende genen, betrokken bij DNA stress, 
in Drosophila melanogaster (fruitvliegje) te identificeren. Hierbij is gebruik gemaakt van 
een collectie van mutanten welke is getest op gevoeligheid voor DNA beschadigende agentia 
(hoofdstuk 2).

Nadat de verschillende kandidaat mutanten zijn geïdentificeerd, is het van belang 
experimenten uit te voeren die bewijzen dat de mutatie ook daadwerkelijk is gekoppeld aan de 
geobserveerde eigenschap, in dit geval overgevoeligheid voor DNA schade. Met andere woorden, 
er moet uitgesloten worden dat er in de mutant additionele mutaties zijn die het fenotype ook 
zouden kunnen veroorzaken. Via standaard genetische en moleculair biologische technieken 
kan dit onderzocht worden. In hoofdstuk 3 wordt een mutant beschreven die oorspronkelijk was 
geïdentificeerd op grond van zijn overgevoeligheid voor DNA beschadigende agentia. Echter 
na een uitvoerige analyse bleek dat het gemuteerde gen, dMED31, niet de overgevoeligheid 
voor DNA schade veroorzaakt. Toevalligerwijs bleek een mutatie in het dMED31 gen wel 
verantwoordelijk te zijn voor defecten gedurende de embryonale ontwikkeling van de vlieg en 
dit aspect is verder onderzocht in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 2 en 4 wordt de identificatie van 
een mutatie in het dPPCS gen beschreven welke wel een verhoogde gevoeligheid voor DNA 
beschadigingen teweeg brengt. 

Het dPPCS gen codeert voor een eiwit dat betrokken is bij de biosynthese van een 
klein coenzym (CoA). CoA is essentieel voor de activering van vele enzymen en vrijwel alle 
belangrijke biochemische synthese en degradatie routes in de cel zijn afhankelijk van CoA. Voor 
de synthese van CoA zijn mensen en dieren afhankelijk van vitamine B5, dat alleen door middel 
van de juiste voeding verkregen kan worden. Het vitamine B5 wordt omgezet tot CoA door de 
activiteit van 5 verschillende enzymen; PANK, PPCS, PPCDC, PPAT en DPCK. Alhoewel CoA 
al meer dan 50 jaar geleden werd ontdekt en de biosynthese van dit coenzym zeer uitvoerig is 
onderzocht in bacteriën, is de kennis omtrent de gevolgen van een veranderde CoA productie in 
dieren en mensen vrijwel nihil. Hoofdstuk 4, 5 en 6 van dit proefschrift beschrijven de gevolgen 
van mutaties in de CoA biosynthese genen: dPANK, dPPCS en dPPAT-DPCK in Drosophila. 
Een verassende observatie was dat mutaties in de drie onderzochte CoA biosynthese enzymen 
allemaal resulteren in een extreme gevoeligheid voor DNA beschadigende agentia. In dit 
proefschrift is onderzocht hoe deze mutaties kunnen lijden tot deze overgevoeligheid. 

In 2001 werd een mutatie in het PANK2 gen gevonden in mensen met een neurologische 
ziektebeeld: pantothenate kinase geassocieerde neurodegeneratie (PKAN). De verschijnselen 
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van PKAN kunnen zich al voordoen op zeer vroege leeftijd en manifesteren zich als 
ongecontroleerde spiersamentrekking, verlies van het lerend vermogen en blindheid. Als gevolg 
van een veranderd CoA metabolisme worden de hersenen van patiënten aangetast en bereiken 
patiënten zelden een hoge leeftijd. De klinische en pathologische kenmerken van PKAN zijn 
goed gedocumenteerd. Echter de oorzaak van de verschillende verschijnselen zijn onbekend 
en tot op heden is het niet mogelijk de ziekte te vertragen of te genezen. Verder bestaat er geen 
goed experimenteel ‘model systeem’ om deze ziekte te bestuderen. Mutaties in dPANK, maar 
ook in de andere CoA biosynthese enzymen van de fruitvlieg bleken ook een neurodegeneratief 
ziektebeeld teweeg brengen. Met andere woorden mutaties in zowel dPANK, dPPCS als dPPAT-
DPCK induceren een neurodegeneratief fenotype dat lijkt op het humane ziektebeeld en dus 
kunnen deze fruitvlieg mutanten worden gebruikt als een model om de mechanismen achter 
PKAN te bestuderen. 

Als gevolg van mutaties in de CoA biosynthese enzymen treden er sterke veranderingen 
op in het lipid metabolisme van vliegen. Ook resulteert een veranderd CoA metabolisme in 
specifieke defecten gedurende de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. In de larvale 
hersenen van mutanten werd een verlaagd niveau aan geactiveerd Akt/PKB (groeifactor) 
gevonden, ondergingen cellen abnormale celdelingen, werd een verhoogd niveau aan DNA 
schade gevonden en was celdood sterk verhoogd. Tijdens de ontwikkeling van het zenuwstelsel 
leiden deze defecten waarschijnlijk tot locomotor defecten (het niet kunnen klimmen) in 
jonge vliegen, een fenotype dat kan worden geïnduceerd in gezonde vliegen en kan worden 
versterkt in mutanten na blootstelling aan ioniserende straling. Aangezien de hersens van 
gemuteerde vliegen een verhoogd niveau aan DNA schade en celdood lieten zien gedurende 
de larvale ontwikkeling, is het aannemelijk dat celdood in dit stadium, als gevolg van DNA 
schade, resulteert in een neurologisch fenotype. Daarmee lijken DNA schade, abnormale CoA 
biosynthese en het neurodegeneratieve fenotype dus gekoppeld. 

CoA biosynthese is ook van essentieel belang tijdens de morfogenese (vorming) van 
weefsels. In gemuteerde vliegen is de vorming van de gevoelsharen (macrochatae), de aderen 
in de vleugels en het weefsel dat de eieren omringt (chorion) verstoord. De vorming van deze 
structuren is zeer goed gedocumenteerd en wordt gebruikt als “model” om de fundamentele 
celbiologische mechanismen van weefsel morfogenese op te helderen. Studies in de ovaria van 
mutanten laten zien dat de vorming van het chorion waarschijnlijk is verstoord als het gevolg 
van defecten in het actine skelet (hoofdstuk 5,6). Verankerd aan cel membranen via speciale 
eiwitten, geeft het actine skelet vorm en stevigheid aan individuele cellen en weefsels. Defecten 
in dit actine skelet kunnen leiden tot problemen tijdens de morfogenese alsmede ook gedurende 
celdeling.

Een speciale klasse van lipiden, de fosfoinositiden (PtdIns), hebben in grote mate 
controle over waar en wanneer veranderingen in het actine skelet optreden. Deze PtdIns zorgen 
voor de activering van, onder andere, Akt/PKB. In dPPCS gemuteerde vliegen waren zowel 
geactiveerd Akt/PKB alsmede ook de membraan niveaus van PdtIns(4,5)P2 (een specifiek PtdIns) 
gereduceerd. Akt/PKB signalering is van essentieel belang voor het overleven van hersencellen 
tijdens de ontwikkeling van het brein en Akt/PKB signalering heeft ook een belangrijke rol in 
de modulatie van het actine skelet. Onafhankelijk van Akt/PKB zijn PtdIns ook direct betrokken 
bij het dirigeren van veranderingen in het actine skelet. Verder functioneren Akt/PKB en PtdIns 
in signaalroutes die betrokken zijn bij het reguleren van cellulaire processen nadat cellen zijn 
blootgesteld aan DNA stress. Defecten in deze routes, als gevolg van een veranderd CoA 
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metabolisme, zouden dus een verklaring kunnen bieden voor zowel de gevoeligheid voor DNA 
beschadigende agentia alsmede voor het begin van neurologische verschijnselen in vliegen. 
 In conclusie, de in dit proefschrift beschreven genetische screen in Drosophila 
melanogaster heeft geresulteerd in een verassende ontdekking: mutaties in een van de meest 
geconserveerde biochemische synthese routes, die van CoA, tast de integriteit van het DNA 
aan en resulteert in overgevoeligheid voor DNA stress. Door de gehele biosynthese route in 
Drosophila te bestuderen verschaft dit proefschrift voor het eerst een inzicht in de gevolgen 
van mutaties in de CoA biosynthese enzymen in een experimenteel diermodel. Experimenten in 
dit proefschrift laten zien dat de vlieg gebruikt kan worden als een model om de mechanismen 
van PKAN pathogenese te bestuderen. In gemuteerde vliegen zijn de eerste neurologische 
verschijnselen waarschijnlijk niet het gevolg van oxidatieve schade, zoals is gepostuleerd voor 
humaan PKAN, maar van defecten in het lipid metabolisme gedurende de ontwikkeling van het 
brein. Dient gevolge ontstaan er defecten in de Akt/PKB en PtdIns signaal routes en dat kan 
een verklaring bieden voor zowel de gevoeligheid voor DNA beschadigende agentia alsmede 
voor de primaire neurologische abnormaliteiten in vliegen. Alhoewel de biosynthese van CoA 
is geconserveerd, zijn er verschillen tussen mensen en vliegen. Niettemin, het in dit proefschrift 
gepresenteerde vliegen model voor humaan PKAN kan in toekomstige studies worden gebruikt 
om de fundamentele pathologische mechanismen van PKAN verder te ontrafelen. Het vliegen 
model kan ook een uitkomst bieden bij het zoeken naar moleculen (medicijnen) die het 
neurodegeneratieve fenotype kunnen onderdrukken dan wel stoppen.
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