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Overzicht

Het doel van het onderzoek in dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in 
de moleculaire ziektemechanismen van vanishing white matter (VWM). VWM 
is een genetische aandoening waarbij de witte stof van de hersenen verdwijnt. 
Als gevolg hiervan krijgen de patiënten toenemende motorische en verstan-
delijke problemen. De patiënten raken rolstoelgebonden en overlijden aan de 
gevolgen van de ziekte. Hoe lang kinderen leven is sterk variabel. Er is geen 
therapie voor VWM. Naast chronische achteruitgang kunnen patiënten een 
sterke verergering van neurologische verschijnselen vertonen (subacute neu-
rologische acteruitgang) na een situatie van fysieke stress, zoals een infectie 
met koorts. De patiënt kan in coma raken en kan overlijden; als de patiënt de 
periode van verslechtering overleeft, herstellen de motorische vaardigheden 
meestal niet tot het niveau voorafgaande aan de infectie.

De hersenen bestaan grotendeels uit vier typen cellen: neuronen, astrocyten, 
oligodendrocyten en microglia. De hersenen bestaan grofweg uit twee typen 
weefsel: grijze stof en witte stof. De grijze stof bevat de neuronale cellichamen 
en de witte stof bevat de verbindende axonen die worden gemyeliniseerd door 
oligodendrocyten. De myeline is rijk aan vet en daardoor ziet dit deel van de 
hersenen er wit uit. Microglia zijn de immuuncellen van de hersenen en heb-
ben een vergelijkbare functie als macrofagen in de rest van het lichaam. Astro-
cyten hebben een neuron-ondersteunende rol in zowel de grijze als witte stof 
van de hersenen. Daarnaast hebben astrocyten een ondersteunende functie bij 
de uitrijping van oligodendrocyten. Tijdens weefselschade worden astrocyten 
reactief (astrogliose) en vormen zij littekenweefsel. In VWM staan de astro-
cyten in de witte stof van de hersenen centraal binnen de pathologie. Deze as-
trocyten zijn bij VWM niet goed uitgerijpt en functies van rijpe astrocyten, zoals 
astrogliose, schieten tekort.

VWM wordt veroorzaakt door mutaties in het eiwitcomplex eIF2B, die in het 
algemeen de eIF2B activiteit verlagen. eIF2B is essentieel voor eiwitsynthese 
onder basale en cellulaire stresscondities. In de hersenen van patiënten met 
VWM is een verhoogde expressie van mRNA’s en eiwitten aangetoond die be-
horen tot de zogenaamde geïntegreerde stress reactie (ISR) in vergelijking met 
controle hersenweefsel. In dit proefschrift zijn twee hypothesen onderzocht: 
ten eerste, dat mutaties in eIF2B ervoor zorgen dat specifieke mRNA’s met 
een andere efficiëntie naar eiwitten vertaald worden dan in controles, en ten 
tweede, dat eIF2B mutaties ervoor zorgen dat de reactie op cellulaire stress 
anders is dan in de hersenen van controles. 

Recent zijn er verschillende VWM-muismodellen gemaakt die het ziekteverloop 
bij patiënten goed modelleren. Het eerste muismodel heeft de homozygote 
mutatie Arg483Trp in eIF2Bδ (2b4ho). Het tweede muismodel heeft de homozy-
gote mutatie Arg195His in eIF2Bε (2b5ho). Het derde muismodel is een kruising 
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van de eerste twee muismodellen waarin een mutatie homozygoot is en de 
andere heterozygoot (2b4ho2b5he/ 2b4he2b5ho). 

Tijdens dit promotieonderzoek is voornamelijk het 2b5ho muismodel gebruikt 
om afwijkingen in eiwitsynthese te bestuderen in zowel astrocytkweken (in 
vitro) (hoofdstuk 3) als in muizenhersenen (in vivo) (hoofdstuk 4). We heb-
ben de eiwitsynthese bestudeerd met behulp van een eiwitlabelingstechniek 
(AHA-SILAC) in astrocytkweken (hoofdstuk 3) en met behulp van een techniek 
die translatie-efficiëntie van mRNA’s bepaalt (polysomal profiling) in muizen-
hersenen (hoofdstuk 4). Deze screeningstechnieken zijn open van aard; ze 
identificeren en kwantificeren een groot aantal eiwitten respectievelijk mRNA’s 
zonder specificiteit voor een bepaald eiwit of mRNA. Deze aanpak is dus anders 
dan wanneer gericht gezocht gaat worden met antilichamen (Western blot, 
immunohistochemie) of oligonucleotide primers (qPCR). We hebben voor deze 
open technieken gekozen omdat we wisten dat eIF2B een rol speelt in eiwitsyn-
these, maar onvoldoende wisten welke eiwitten specifiek in expressie zijn ve-
randerd als gevolg van de eIF2B mutatie. Hierdoor hadden we geen goed zicht 
op welke moleculaire processen nu mis gaan in VWM-astrocyten en leiden tot 
het verdwijnen van de witte stof. 

Ook hebben wij onderzocht of astrocyten van de VWM-muizen of de 
VWM-muizen zelf sterker op fysieke stress reageren in vergelijking met con-
troles (wildtype, wt muizen) (hoofdstukken 2, 5 en 6). We hebben deze stress-
reactie onderzocht omdat VWM patiënten een verergering van neurologische 
verschijnselen kunnen laten zien na fysieke stress. Deze fysieke stress veroor-
zaakt mogelijk een ISR activatie, wat kan zorgen voor een verdere verlaging van 
eIF2B activiteit. Wij verwachtten dat een ISR activatie in VWM-astrocytkweken 
en VWM-muizen veranderd zou zijn ten opzichte van controles. In astrocytk-
weken hebben we een ISR- geactiveerd met behulp van moleculen (hoofdstuk 
2) en in muizen met behulp van een laag eiwitdieet (hoofdstuk 5) en een LPS 
injectie (hoofdstuk 6).

Samenvatting per hoofdstuk

In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of de reactie op cellulaire stress (ISR) 
verschilt tussen astrocytkweken van 2b5ho en wt muizen. Het activeren van 
een ISR in astrocytkweken kan als model worden gebruikt om de stressgevo-
eligheid bij patiënten te modelleren en moleculair te onderzoeken. De stress-
gevoeligheid van VWM-astrocyten was nog niet eerder onderzocht, omdat 
onvoldoende patiënten-astrocyten beschikbaar zijn en er nog geen muismodel 
beschikbaar was waaruit astrocyten gekweekt konden worden. De wt en 2b5ho 
kweken werden blootgesteld aan 6 verschillende moleculen die in verschillen-
de mate cellulaire stress (ISR-activatie) veroorzaken. De moleculen activeren 
een ISR door een verlaging van eIF2B activiteit via verschillende mechanismen. 
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Deze ISR-activatie leidde bij alle 6 moleculen tot een verhoogde expressie van 
stress-gereguleerde mRNA’s en bij een deel van de moleculen ook tot een ver-
laging van de eiwitsynthese en een verlaging van de celvitaliteit. In geen van 
deze experimenten werd een verschil gemeten in de mate van deze drie reac-
ties op stress tussen de wt en 2b5ho astrocytkweken. De conclusie van hoofd-
stuk 2 is dat de stressreactie in wt en 2b5ho astrocytkweken in gelijk mate wordt 
geactiveerd en uitgevoerd. Het is niet bekend of de ISR wordt geactiveerd in 
VWM patiënten tijdens subacute achteruitgang. Mogelijk ligt een andere oor-
zaak dan een verhoogde gevoeligheid voor ISR ten grondslag aan de subacute 
neurologische achteruitgang bij patiënten.

In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar de productiesnelheid van individuele 
eiwitten in gekweekte wt- en 2b5ho-astrocyten met behulp van een eiwitla-
belingstechniek (AHA-SILAC) en massaspectometrie. Met behulp van deze 
technieken hebben we onderzocht welke eiwitten met een andere snelheid 
gemaakt worden als gevolg van de eIF2B mutatie. Dit deden we door de nieuw 
geproduceerde eiwitten die gelabeld werden gedurende een puls van twee uur 
in 2b5ho en wt cellen met elkaar te vergelijken. De studie liet zien dat na deze 
kortdurende labeling 80 van de 1240 gedetecteerde eiwitten in een andere 
hoeveelheid geproduceerd werden in wt- vergeleken met 2b5ho-kweken. Voor 
een van deze kandidaten (PROS1) hebben we de verhoogde expressie beves-
tigd in zowel gekweekte 2b5ho-astrocyten als in monsters van hersenweefsel 
uit 2b5ho-muizen in vergelijking met wt muizen. Deze vinding toont aan dat de 
verhoogde eiwitproductie daadwerkelijk leidt tot een verhoogde eiwitophop-
ing en er geen afwijkingen in eiwitafbraak lijken te zijn. Ongeveer 50% van de 
80 gereguleerde eiwitten wordt gemodificeerd in het endoplasmatisch retic-
ulum (ER), voordat ze getransporteerd worden naar het celmembraan waar 
ze vervolgens ingebouwd of uitgescheiden worden. Een metabole screen van 
wt- en 2b5ho-astrocytkweken liet een verhoging zien van 6-fosfogluconaat en 
NADP+ en een verlaging van NADPH in 2b5ho- in vergelijking tot wt astrocyten. 
Deze metabole veranderingen suggereren een veranderde flux door de pentos-
efosfaat-route. Deze route is onder andere betrokken bij het verwijderen van 
reactieve zuurstofradicalen die ook gevormd worden tijdens eiwitmodificaties 
in het ER. De eiwit- en metabole screens samen suggereren dat de ER functies 
gedereguleerd zijn in 2b5ho-astrocytkweken. Hoe deregulatie van ER-functies 
invloed heeft op astrocytfuncties en bijdraagt aan de VWM pathologie is nog 
onduidelijk.

In hoofdstuk 4 hebben we de translatie efficiëntie van mRNA’s onderzocht in 
wt- en 2b5ho-muizenhersenen door middel van een techniek genaamd polyso-
male profiling. Deze techniek meet hoeveel ribosomen per mRNA gebonden 
zijn, en daarmee indirect hoeveel eiwit per mRNA wordt gesynthetiseerd. 
Tijdens deze studie hebben we onderzocht wat het effect van eIF2B mutaties 
is op de vertaling van meer dan 10.000 mRNA’s die tot expressie kwamen mui-
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zenbrein. 176 van deze mRNA’s werd met verschillende efficiëntie vertaald in 
2b5ho-muizenhersenen in vergelijking met wt-muizenhersenen. 2b5ho-muizen 
lieten een verhoogde expressie van stress-gereguleerde mRNA’s zien en dan 
specifiek mRNA’s die tot expressie komen bij verminderde eIF2B-activiteit 
(64 van de 176). Een groot deel van deze mRNA’s wordt meer geproduceerd 
doordat de transcriptiefactor ATF4 bindt aan de promotor van deze genen 
en transcriptie activeert. De synthese van ATF4 gaat omhoog als gevolg van 
verlaagde eIF2B-activiteit. Deze verlaging in eIF2B-activiteit wordt tijdens de 
ISR veroorzaakt door fosforylering van eIF2. Verrassend was dat de mate van 
eIF2-fosforylering niet verhoogd maar juist verlaagd was in hersenweefsel van 
2b5ho-muizen en VWM patiënten. Deze bevinding laat zien dat hoogstwaarschi-
jnlijk geen cellulaire stress maar een verlaagde eIF2B-activiteit, veroorzaakt 
door de mutatie, de oorzaak is van de expressie van de ATF4-gereguleerde mR-
NA’s. Vervolgens is aangetoond dat ook in het ruggenmerg van 2b5ho-muizen 
deze ATF4-gereguleerde mRNA’s verhoogd tot expressie komen. Deze bevinding 
suggereert dat het hele centraal zenuwstelsel van 2b5ho-muizen een afwijkend 
expressie profiel heeft. 

Ook in hersenweefsel van de andere twee VWM-muismodellen (2b4ho en 
2b4ho2b5he / 2b4he2b5ho) en van VWM-patiënten vonden we een verhoogde 
expressie van ATF4 en ATF4-gereguleerde mRNA’s. In hersenweefsel van pa-
tiënten met andere neurologische ziekten werd deze verhoging niet gevonden 
en daarom is dit geen algemene reactie op hersenschade. Kleuringen op brein 
laten zien dat de eiwitten vertaald van deze mRNA’s tot expressie komen in as-
trocyten in de witte en grijze stof. De aanwezigheid van de ATF4-regeguleerde 
mRNA’s in combinatie met verlaagde hoeveelheid eIF2-fosforylering suggereert 
een deregulatie van de ISR. De vraag is hoe deze deregulatie leidt tot het verd-
wijnen van de witte stof. Literatuurstudies laten zien dat de ATF4-gereguleerde 
mRNA’s de opname en synthese van aminozuren beïnvloeden die belangrijk 
zijn voor de synthese van glutathion (GSH). GSH is belangrijk voor de regulatie 
van de redoxbalans en mogelijk is deze balans ontregeld in hersenen van VWM 
muizen en VWM patiënten. 

De resultaten uit hoofdstuk 3 en 4 suggereren een veranderde redoxstatus in 
VWM astrocyten. Deze veranderde redoxstatus kan veel verschillende gevol-
gen hebben, die we nog onvoldoende begrijpen. Op dit moment vermoeden 
we dat deze veranderde redoxstatus waarschijnlijk de rijping en differentiatie 
van oligodendrocyten verstoort, zoals eerder in de literatuur beschreven is. Dit 
effect is in overeenstemming met de verminderde oligodendrocyten-rijping en 
–differentiatie, die in de hersenen van zowel VWM muizen als VWM patiënten 
is aangetoond. 

Opmerkelijk is dat de verhoogde expressie van ATF4 niet gevonden wordt in 
de gekweekte 2b5ho astrocyten, zoals die gebruikt zijn in hoofdstukken 2 en 
3. Dit verschil suggereert dat tijdens het uitnemen van de astrocyten uit de 
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hersenen en het in kweek brengen van deze cellen het verschil in expressie 
van ATF4-gereguleerde mRNA’s tussen wt- en 2b5ho-astrocyten verdwijnt. Deze 
bevinding in combinatie met de afwezigheid van verschillen in reactie op stress 
(hoofdstuk 2) houden in dat gekweekte astrocyten niet geschikt zijn om het 
effect van ISR-deregulatie op astrocytfuncties te onderzoeken. Daarom hebben 
we in hoofdstuk 5 en 6 de link tussen het ATF4-gereguleerde transcriptoom, en 
VWM-fenotype en pathologie onderzocht in 2b5ho-muizen in plaats van in celk-
weken. 

Aminozuurtekort is een factor die de cellulaire stress response (ISR) activeert. 
Wij wilden graag ISR activatie modelleren in 2b5ho-muizen en hebben daar-
om in hoofdstuk 5 het effect van een laag eiwitdieet op ISR-activatie en het 
fenotype van wt- en 2b5ho-muizen onderzocht. Het dieet verlaagde echter niet 
de hoeveelheid aminozuren, noch de expressie van ATF4-gereguleerde mR-
NA-markers, in de hersenen. Het laag eiwitdieet is derhalve geen goed model 
om de link tussen het ATF4-gereguleerde transcriptoom en het fenotype van de 
muis te onderzoeken. 

Analyses van controle lever, nier en spier toonden aan dat voornamelijk lever 
reageert op een laag eiwitdieet met een verhoogde expressie van ISR-markers. 
Controle lever laat een significante stijging van ISR markers zien bij verlaagde 
inname van eiwitten: met name het Fgf21 mRNA komt verhoogd tot expressie. 
Deze verhoogde expressie zagen we niet in 2b5ho-lever. Op basis van deze mark-
er concluderen we dat de ISR-activatie in controlelever sterker en consistenter 
blijkt dan in lever van 2b5ho-dieren. 

Daarnaast hebben we in deze studie aangetoond dat in 2b5ho-muizen die een 
normaal dieet kregen verschillende ATF4-gereguleerde mRNA’s ook afwijkend 
tot expressie kwamen in lever, nier en spier ten opzichte van wt-muizen. De 
expressie van deze mRNA’s is wel minder uitgesproken in deze organen dan in 
het centraal zenuwstelsel. De relatief milde verhoging van ATF4-gereguleerde 
mRNA’s is mogelijk een verklaring dat er relatief weinig afwijkingen in deze or-
ganen gevonden worden in VWM-patiënten. Het zou kunnen dat de expressie 
van het ATF4-gereguleerde transcriptoom lager is doordat de eIF2B activiteit 
beter gecompenseerd is dan in de hersenen . Of de verhoogde expressie van de 
ATF4-gereguleerde mRNA’s een verklaring is voor de verminderde ISR activatie 
in 2b5ho-lever ten gevolge van het laag eiwitdieet blijft onduidelijk. 

In hoofdstuk 6 hebben we gekeken naar het effect van een immuun activatie 
in wt- en 2b5ho-muizen. Lipopolysaccharide (LPS) is een sterk immuun activer-
end molecuul. Wij hebben het gebruikt om de subacute achteruitgang na een 
infectie met koorts bij patiënten in de muis te modelleren. Infecties met koorts 
kunnen bij VWM-patiënten leiden tot een sterke achteruitgang. Zowel wt- als 
2b5ho-muizen vertoonden LPS-gerelateerde ziekteverschijnselen, zoals vermin-
derde voedselinname en activiteit. Echter, de 2b5ho-muizen vertoonden niet de 
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sterke (subacute) neurologische achteruitgang die gevonden wordt bij patiënt-
en. De effecten van LPS op immuun-, oligodendrocyte- en ATF4-gereguleerde 
mRNA-markers waren vergelijkbaar tussen wt en 2b5ho hersenen. Daarentegen 
waren astrocytmarkers Gfap-α en -δ mRNA verhoogd in LPS-geïnjecteerde wt 
maar niet in 2b5ho-muizen. De afwezigheid van deze verhoging suggereert dat 
2b5ho-muizen een verstoorde astrogliose hebben in reactie op een LPS-injec-
tie. Deze studie laat zien dat LPS geen goed model is om de link tussen het 
ATF4-gereguleerde transcriptoom en klinische verschijnselen in de VWM-muis 
te onderzoeken of om de subacute neurologische achteruitgang te modelleren. 

Conclusie

De conclusie van dit proefschrift is dat de ISR gedereguleerd is in VWM 
hersenen. Deze deregulatie speelt waarschijnlijk een rol in de chronische ach-
teruitgang in VWM. De verhoogde expressie van ATF4-gereguleerde mRNA’s 
in hersenen van VWM-muizen en VWM-patiënten is ook gevonden in het rug-
genmerg en in mindere mate de lever, nier en spier van 2b5ho-muizen. De acute 
neurologische achteruitgang in VWM-patiënten in reactie op stress hebben we 
niet kunnen modelleren met behulp van een laag eiwitdieet of een LPS injectie 
in 2b5ho-muizen. Vooralsnog is er nog geen goed model beschikbaar om deze 
acute neurologische achteruitgang te onderzoeken.

Wat betreft aangrijpingspunten voor therapie kunnen verhoging van eIF2B 
activiteit en verlaging van ATF4-gereguleerde mRNA’s manieren zijn om de 
chronische achteruitgang te vertragen, te verminderen of te voorkomen. In de 
afgelopen jaren zijn drie moleculen (guanabenz, Sephin1 en ISRIB) beschreven 
die de voor een verlaging van het ATF4-gereguleerde transcriptoom zorgen in 
muismodellen voor verschillende neurologische ziekten. Deze moleculen zijn 
waarschijnlijk geschikter om de link tussen het transcriptoom, klinische verschi-
jnselen en de neuropathologie van VWM te onderzoeken dan stoffen die het 
ATF4-transcriptoom verhogen. Als deze moleculen inderdaad het ATF4-regu-
leerde transcriptoom moduleren en het klinisch beeld bij VWM muizen herstel-
len, kunnen zij verder getest worden en is een potentieel medicijn voor VWM 
een stapje dichterbij. 
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