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SAMENVATTING

Schizofrenie (SCZ) is een ernstig ontwrichtende ziekte die wordt gekarakteriseerd door

positieve  (b.v.  hallucinaties),  negatieve  (b.v.  emotionele  afvlakking)  en  cognitieve

symptomen (b.v.  problemen met logisch denken).  De ziekte is  geassocieerd  met  vele

risicogenen waardoor het een zeer complexe ziekte is om te bestuderen. In dit proefschrift

heb  ik  gebruik  gemaakt  van  een  multi-omics  benadering  om  een  sporadische  SCZ-

geassocieerd gen en meerdere niet sporadische SCZ genen gelijktijdig te bestuderen. Het

doel  was  om  het  verband  tussen  de  genen  en  de  biologische  uitkomst  van  zowel

sporadische als niet sporadische SCZ varianten te vinden en om gedeelde mechanismen

te duiden die de basis van schizofrenie ontwikkeling zouden kunnen zijn. Daarnaast geeft

dit proefschrift een eerste aanwijzing van het belang van multi-omics in het bestuderen

van complexe en polygene ziekten. Meerdere voorbeelden in dit proefschrift laten zien dat

een gecombineerde analyse van multi-omics data gebruikt kan worden in  in vitro muis

primaire celcultuur, om zo nuttige inzichten te verkrijgen in de brede complexiteit van de

biologie van SCZ.

In hoofdstuk 2 beschrijf ik hoe de combinatie van twee –omics technieken, cellomics en

proteomics,  gebruikt  kunnen worden om de onderliggende biologie van psychiatrische

ziekten  te  onderzoeken.  Cellomics  is  een  techniek  waarmee  betrouwbare  medium-

throughput analyse van neuronale morphologie verkregen kan worden met behulp van

geautomatiseerde microscopie. Het hoofdstuk voorziet in een uitleg van de verschillende

stappen  van  cellomics,  inclusief  de  kritieke  stappen  van  monster  voorbereiding,

experimentele opzet, en statistische analyse. Ook worden de voordelen en limitaties van

de  techniek  bediscussieerd.  Met  behulp  van  cellomics  analyse  kunnen  we

onbevooroordeeld targets selecteren op basis van morfologische data die daarna verder

kan  worden  bestudeerd  met  additionele  –omics  benaderingen  zoals  proteomics.

Proteomics gebruikt mass-spectrometrie om de eiwitlevels van het hele proteoom van een

cell  type  of  weefsel  te  meten.  De  verkregen  data  geeft  een  overzicht  van  de

veranderingen in eiwit levels die gebruikt kunnen worden om key eiwitten en gedeelde



functionele routes die betrokken zijn bij  het geobserveerde fenotype te vinden.  Verder

kunnen er eiwit-eiwit interactie netwerken gegenereerd worden die geassocieerd zijn met

het morfologische fenotype.

In hoofdstuk 3 heb ik gebruik gemaakt van de techniek beschreven in hoofdstuk 2 om een

sporadische variant van SCZ te bestuderen: de DISC1 t(1:11) gebalanceerde translocatie.

In dit hoofdstuk heb ik gekeken naar hoe de translocatie van de DISC1 locus neuronale

morfologie beïnvloedt. Deze translocatie kan leiden tot een truncatie van het DISC1 eiwit

waardoor er een loss-of-function fenotype ontstaat of het kan leiden tot de productie van

fusie  transcripten en eiwitten die  een afwijkend gain-of-function  fenotype veroorzaken.

Twee in vitro cel modellen zijn gebruikt om dit te onderzoeken: een shRNA-gemedieerde

knockdown van DISC1 dat de loss-of-function van DISC1 modelleert, en neuronen van

een nieuw muis model waarin de humane translocatie wordt nagebootst en afwijkende

eiwit fusie voorkomt. De twee modellen laten twee duidelijk verschillende profielen zien: in

de DISC1 knockdown is  er  een significante  verhoging van dendriet  lengte en synaps

nummers op dag 14  in vitro (DIV14) en proteomics route analyse laat verrijking van de

Gene Ontology (GO) termen ‘neuronale projectie’, ‘neuron ontwikkeling’ en ‘synapse’ zien.

De homozygote translocatie veroorzaakt cel verlies al  vanaf 7 dagen in vitro en route

analyse laat  een brede verrijking van cytoplasma gerelateerde GO termen zien.  Deze

resultaten suggereren dat neuronale connectiviteitseigenschappen, ofwel dendriet groei

en synaps vorming, voornamelijk ontstaan door verminderde Disc1 levels (DISC1 loss-of-

function),  terwijl  een  gain-of-function  ,  ofwel  de  productie  van  afwijkend  DISC1  fusie

eiwitten, cellulaire stress en verminderde neuronale levensvatbaarheid veroorzaken.

In  hoofdstuk  4  heb  ik  ook  gebruik  gemaakt  van  de  gecombineerde  cellomics  en

proteomics benadering om gedeelde biologische routes voor meerdere SCZ risicogenen

te identificeren. Voor de cellomics analyse heb ik RNA interference (RNAi) gebruikt om

een knockdown van 41 geselecteerde SCZ-risicogenen te  maken.  Daarna heb ik  een

cluster  analyse  uitgevoerd  om  betrouwbare  fenotypes  en  verschillende  morfologische

profielen  vast  te  stellen.  Met  deze  analyse  heb  ik  drie  genen  aangeduid  die  een



synaptisch  profiel  delen  (vroege  en  progressieve  vermindering  van  synapsen):  TBR1,

TCF4 en TOP3B. Proteomics analyse van de drie genen liet zien dat wanneer de drie

datasets  naast  elkaar  gelegd  werden,  er  een  significante  verrijking  van  syntaxin

gemedieerd neurotransmitter afgifte routes werd gevonden. Deze studie versterkt het idee

dat  polygeen  risico  het  resultaat  is  van  meerdere  kleine  veranderingen  op  algemene

neuronale signaal routes.

In hoofdstuk 5 heb ik de GRM3 geneome-wide association study (GWAS) locus

bestudeerd. GWAS loci group associated single nucleotide polymorphisms (SNPs) die in

hetzelfde  linkage  disequilibrium  region  vallen,  een  uitdaging  van  deze  loci  is  de

identificatie van target gen, of genen, aangedaan door de SNPs. De GRM3 locus bevat

zeven  genen,  inclusief  GRM3  dat  codeert  voor  metabotroop  glutamaat  receptor  3

(mGluR3). Metabotrope glutamaat receptoren zijn een recent gevonden target voor SCZ

behandeling.  Daarom  heb  ik  in  dit  hoofdstuk  eerst  het  morfologische  fenotype

gekarakteriseerd dat is geassocieerd met elk gen in het locus om potentiele target gen

selectie  te  bewerkstelligen,  gebaseerd  op  hun  neuronale  fenotype.  Daarna  heb  ik

transcriptoom en proteoom verrijking in routes geïdentificeerd die specifiek geassocieerd

zijn  met  de  GRM3 knockdown.  Cellomics  analyse  liet  een  rol  voor  dendriet  groei  en

synapse  ontwikkeling  zien  voor  drie  genen  in  de  GRM3  locus:  ADAM22,  GRM3  en

KIAA1324L.  In-depth  analyse  met  transcriptomics  en  proteomics  van  een  GRM3

knockdown  laat  verrijking  van  eiwit  binding,  enzymatische  activiteit,  transport  en

lokalisatie,  vesikel-gemedieerd transport,  Rab regulatie  van trafficking en glutamaterge

synaptische transmissie zien. Verder laten zowel de proteomic en transcriptomic data van

de GRM3 knockdown een verhoging zien van de levels van RNA-binding fragile X mental

retardation eiwit, FRMP, en zijn coderende gen, Fmr1. De transcriptomics data onthulde

verder  een verrijking  van FMRP target  mRNAs.  Deze data  wijzen op een functionele

connectie tussen mGluR3, FMRP en synaptische dysfunctie, die specifiek relevant kan

zijn voor de pathogenese van SCZ.

In  hoofdstuk  6  focus  ik  op  de  impact  van  multi-omics  benaderingen  in  SCZ

onderzoek, met de nadruk op de resultaten van de eerdere hoofdstukken. Ook bespreek



ik de voordelen en limitaties van multi-omics benaderingen om complexe polygene ziekten

te bestuderen.


