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Samenvatting (voor de leek) 

Veel ongeneeslijke ziekten van centrale zenuw stelsel gaan gepaard met op-

hoping, aggregatie, van eiwit in de hersenen. Veel van deze ophopingen (aggrega-

ten) bevatten ziekte specifieke eiwitten zoals het eiwit α-synuclein in de ziekte van 

Parkinson, en polyglutamine aggregaten in polyglutamine ziekten (zoals de ziekte 

van Huntington’s). Ook de ziekte van Alzheimer’s en Creutzfeld Jakob worden ge-

kenmerkt door eiwit aggregaten in verschillende delen van de hersenen. Het is niet 

bekend hoe deze eiwit stapelingen ontstaan en hoe de stapeling bijdraagt aan het 

ziekte proces, al lijkt het er op dat de aggregaten zelf niet de ziekte veroorzaken.   

Het vinden en ophelderen van de moleculaire mechanismen (de genen) be-

trokken bij eiwit aggregatie in deze ziekten kan helpen bij het begrijpen van derge-

lijke ziekten. In dit proefschrift maken we gebruik van een grote kennis  van de 

biologie, het verouderingsproces en de genetica van het kleine model organisme de 

nematode rondworm C. elegans. De ongeveer 1 mm lange C. elegans wormen zijn 

transparant wat het mogelijk maakt eiwit aggregatie en in een levend dier te kun-

nen bestuderen met behulp van microscopie. We hebben allereerst een model op-

gezet en gevalideerd gebaseerd op het koppelen van een geel oplichtend eiwit (YFP) 

om aggregatie van het Parkinson eiwit α-synuclein te kunnen bestuderen in leven-

de wormen. Hiervoor hebben we het gen (DNA) voor YFP gekoppeld aan het men-

selijke α-synuclein gen, en daar transgene wormen mee gemaakt.  In deze wormen 

vormen zich fluorescerende eiwit stapelingen waarvan een deel mobiel, niet-

geaggregeerd eiwit bevat, maar op oudere leeftijd geaggregeerd eiwit lijkt te bevat-

ten. De mobiele aggregaten zijn een aanwijzing dat deze voorlopers van de eiwit 

aggregaten zijn, en mogelijk ook in Parkinson’s een rol spelen.  

Door middel van genetische screens, waarbij we op grote schaal specieke 

genen uitgeschakelden, hebben we in een al bestaand model voor polyglutamine 

ziekten en ons model voor α-synuclein aggregatie gezocht naar genen die de mate 

van aggregatie beinvloeden (vermeerderen of verminderen) wanneer uitgeschakeld. 

Een van de gevonden genen is het moag-4 gen, gevonden door een mutagenese 

screen, dat aggregatie van polyglutamine verminderd wanneer het gen uitgescha-

keld is. Het uitschakelen van moag-4, verlengd daarnaast de levensduur van C. 

elegans. Een al bekend genetisch mechanisme, de insuline signaal-transductie rou-

te, beïnvloed ook eiwitaggregatie en levensduur in C. elegans. Daarnaast is het 

mechanisme sterk geconserveerd binnen het dierenrijk, inclusief de mens. Dit wil 

zeggen dat de genen voor een groot deel hetzelfde zijn, en waarschijnlijk uit een 

gemeenschappelijke voorouder stammen. Het moag-4 gen blijkt eiwit aggregatie en 

levensduur onafhankelijk te veranderen, en dit is gedeeltelijk gekoppeld aan deze 

insuline signaal transductie.   
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De genen die α-synuclein aggregatie vermeerderen wanneer uitgeschakeld 

d.m.v. genoom-wijde RNA interferentie, waarbij we ongeveer 17.000 genen stuk 

voor stuk hebben uitgeschakeld, blijken zeer verschillend van genen die eerder 

gevonden zijn polypolyglutamine aggregatie te beïnvloeden, wat zou kunnen bete-

kenen dat de onderliggende ziekte mechanismen verschillend zijn.  

De genen gevonden in deze screens zijn startpunten voor verdere ontleding 

van de moleculaire routes en mogelijke kandidaat genen die het risico verhogen of 

verlagen op  het ontstaan van deze ziekten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




