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Neurodegeneratieve ziektes raken de essentie van het menselijk bestaan aangezien ze 
de onderdelen van het brein verwoesten die eigenschappen bepalen zoals geheugen, 
persoonlijkheid, vrijwillige beweging en humeur. Deze onderdelen zijn de zenuwcellen, ofwel 
neuronen, en het afsterven van neuronen is een proces dat neurodegeneratie wordt genoemd. Welke 
symptomen ontstaan, hangt af  van het hersengebied waarin de neurodegeneratie plaats vindt. 
Neuropathologisch gezien, delen veel neurodegeneratieve ziektes een kenmerk: het verlies 
van neuronen gaat samen met de klontering van verkeerd gevouwen eiwitten. Bijvoorbeeld, 
in de hersenen van patiënten met de ziekte van Alzheimer gaat neurodegeneratie in een 
hersengebied genaamd de hippocampus gepaard met klontering van het eiwit tau. Dit leidt tot 
geheugenproblemen. Een ander voorbeeld: de hersenen van patiënten met een prion ziekte 
genaamd fatale familiaire insomnie. Deze ziekte wordt gekenmerkt door neurodegeneratie 
en klontering van het prion eiwit PrPSc in het hersengebied de thalamus, wat slaaploosheid tot 
gevolg heeft.
Hoe de klontering van eiwitten leidt tot neurodegeneratie is niet duidelijk. In de hersenen van 
patiënten met verschillende neurodegeneratieve ziektes zijn structuren genaamd granulovacuolaire 
degeneratie lichaampjes (GVBs) gevonden in cellen. Eerdere onderzoeken hebben een duidelijk 
verband tussen de aanwezigheid van deze GVBs en de aanwezigheid van eiwitklonten laten 
zien. Dit verband was vooral sterk voor het eiwit tau: GVBs worden aangetroffen in dezelfde 
hersengebieden en in dezelfde cellen als de tau klonten. Neuropathologisch onderzoek kan 
echter geen oorzakelijk verband aantonen tussen GVBs en eiwitklonten. Ook zijn GVBs 
relatief  weinig onderzocht, waardoor de identiteit, functie en rol van deze structuren in 
het ontstaan van neurodegeneratieve ziektes tot nu toe onduidelijk was. In dit proefschrift 
zijn GVBs onderzocht in de context van twee soorten neurodegeneratieve ziektes: humane 
prion ziektes en ziektes gekenmerkt door tau klontering, ofwel tauopathieën, zoals de ziekte 
van Alzheimer. Hiertoe is gebruik gemaakt van post-mortem menselijk hersenweefsel, 
muismodellen en nieuw ontwikkelde celkweekmodellen. In hoofdstuk 1 wordt de huidige 
stand van zaken in het onderzoek naar tau en PrPSc eiwitklonten en GVBs uiteengezet.
In hoofdstuk 2 is onderzocht of  de aanwezigheid van GVBs een neuropathologisch kenmerk 
is van humane prion ziektes. De connectie tussen GVBs en PrPSc klonten werd onderzocht 
in post-mortem hersenweefsel van een groot cohort patiënten met verschillende soorten 
humane prion ziektes. We gebruikten de techniek immunolabeling om GVBs en PrPSc en tau 
klonten zichtbaar te maken. Vervolgens is het aantal neuronen met GVBs en de mate van 
de PrPSc en tau eiwitklontering bepaald. We vonden geen verschil in de hoeveelheid GVBs 
tussen patiënten met humane prion ziektes en controle individuen zonder neurologische 
aandoening. Slechts in de hersenen van één prion patiënt met zowel PrPSc als tau eiwitklonten 
werden relatief  veel GVBs gezien. In dit hoofdstuk trekken we de conclusie dat GVBs geen 
algemeen kenmerk zijn van de neuropathologie van humane prion ziektes. 
In hoofdstuk 3 werd het verband tussen GVBs en tau klonten onderzocht. Het doel van 
dit onderzoek was het ontwikkelen van experimentele modellen voor GVB vorming om zo 
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meer te weten te komen over de identiteit en functie van deze structuren. Hiertoe werd een 
methode genaamd seeding gebruikt om tau klonten te laten vormen in cellen. Ter illustratie: 
zoals het planten van een zaadje in de aarde een bloem doet ontstaan, zo doet het toevoegen 
van een tau seed aan cellen tau klonten ontstaan. Met immunolabeling vonden wij dat de 
klontering van tau leidt tot de vorming van GVBs, zowel in de hersenen van muizen als 
in gekweekte neuronen. Op deze manier hebben wij het eerste celkweekmodel ontwikkeld 
waarin GVBs ontstaan. Interessant genoeg vormden de experimentele GVBs zich niet in 
twee andere celtypes met tau klonten. Dit betekent dat GVB vorming een proces is dat 
specifiek in neuronen plaatsvindt. Met behulp van verschillende microscopietechnieken 
lieten we zien dat GVBs structuren zijn die een actieve bijdrage leveren aan het afbreken van 
afvalmateriaal van neuronen. In dit hoofdstuk komen we tot de conclusie dat tau klonten de 
oorzaak zijn van GVBs en dat GVBs neuron-selectieve structuren zijn die een actieve rol 
spelen in afvalverwerking. 
In hoofdstuk 4 werd een methode ontwikkeld en getest om het modeleren van tauopathieën 
in celkweekmodellen te verbeteren. Hiertoe werden tau seeds gestabiliseerd. We lieten zien 
dat het toevoegen van deze gestabiliseerde tau seeds aan cellen niet leidt tot de vorming van 
tau klonten, terwijl de toevoeging van niet-gestabiliseerde tau seeds dit wel doet. We komen 
dus tot de conclusie dat de stabilisatieprocedure de structuur van de tau seeds zo verandert, 
dat het hun capaciteit om tau te laten klonteren belemmert. 
In hoofdstuk 5 zijn de bevindingen van dit proefschrift samengevat en worden de 
implicaties in een breder perspectief  geplaatst. Dit proefschrift draagt bij aan het begrip van 
de (relatie tussen) processen die mogelijk bijdragen aan neurodegeneratie in verschillende 
neurodegeneratieve ziektes. In dit proefschrift hebben we GVBs uitgebreid gekarakteriseerd 
en presenteren we nieuw ontwikkelde experimentele GVB modellen. Ons belangrijkste 
onderzoeksresultaat is dat GVBs actieve, afvalverwerkende structuren zijn die ontstaan als 
reactie op de klontering van tau, maar niet PrPSc. Dit legt de basis voor vervolgonderzoek, 
bijvoorbeeld om een antwoord te vinden op de vraag of  de actieve GVBs een beschermende 
of  juist degeneratieve rol vervullen tijdens het ziekteverloop. Dergelijke kennis kan mogelijk 
bijdragen aan het ontwikkelen van therapieën voor tauopathieën, zoals de ziekte van 
Alzheimer, en voor andere neurodegeneratieve ziektes.


