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Nederlandse Samenvatting

De rol van transcriptiefactor STOX1A in neurodegeneratieve transcriptionele 
netwerken.
Dit proefschrift beschrijft de exploratie van STOX1A, een transcriptiefactor die 
geassocieerd is met Late Onset Alzheimer Disease (LOAD). LOAD is de meest 
voorkomende vorm van de ziekte van Alzheimer en uit zich na de leeftijd van 65 jaar. 
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en kenmerkt 
zich door een algemene achteruitgang in cognitieve functies zoals geheugen en spraak. 
Pathologisch wordt LOAD gekenmerkt door de zogenaamde plaques bestaande uit 
het amyloid-β (Aβ) eiwit, en de neurofibrillaire “tangles” (NFT). Excessieve ophoping 
van deze eiwitten in de hersenen resulteert onder andere in afsterving van neuronen 
(zenuwcellen). 
Transcriptiefactoren zoals STOX1A zijn in staat specifiek aan bepaalde stukken 
DNA te binden en kunnen daardoor over het algemeen vele doelwitgenen reguleren. 
Transcriptiefactoren zullen deze fragmenten op een specifieke manier binden en 
daardoor in staat zijn de expressie (uiteindelijke vorming van een eiwit) van hun 
doelwitgenen te reguleren. Het vinden van deze specifieke stukken DNA is dus 
belangrijk om inzicht te krijgen over de doelwitgenen die STOX1A reguleert. 
Transcriptiefactoren zijn door deze eigenschap per definitie betrokken bij belangrijke 
cellulaire processen. De doelwitgenen en bijbehorende cellulaire processen zijn 
voor STOX1A grotendeels onbekend. Echter, eerdere studies hebben aangetoond 
dat STOX1A het Leucine Rich Repeat Transmembrane Neuronal 3 (LRRTM3) 
doelwitgen aanstuurt in neuronale cellen (cellen representatief voor zenuwcellen) 
en via verhoging van het LRRTM3 eiwit indirect bijdraagt aan de productie en 
vorming van het Aβ eiwit. Verder toont deze studie ook aan dat verhoogde expressie 
van transcriptiefactor STOX1A zelf al te ontdekken is in de eerste stadia van de 
ziekte, dat wil zeggen vóór de volledige ontwikkelde vorm van LOAD. STOX1A 
is dus aangetoond betrokken te zijn in het ziekteproces van LOAD. Hierdoor is 
het in de toekomst potentieel mogelijk om STOX1A als therapeutisch doelwit te 
gebruiken voor therapeutische interventie in LOAD. Het gebruik van STOX1A 
als aangrijppunt voor therapeutische interventie zal vanwege zijn brede actieradius 
op zijn vele doelwitgenen lastig zijn. Dergelijke drugs zouden bijvoorbeeld op grote 
schaal belangrijke neuronale signaalroutes, waar STOX1A een normale functie in zou 
kunnen hebben, blokkeren. Andere mogelijkheden behoren tot mechanismen die op 
een hoger niveau (upstream) in de signaalroutes van STOX1A liggen. Deze kunnen 
potentieel door drugs gemoduleerd worden en daarmee op een regulerende manier de 
activiteit en/of expressie van STOX1A beïnvloeden. Dit zou dan een indirect gevolg 
hebben op expressie van zijn doelwitgenen. Een andere optie zou zijn om STOX1A 
doelwitgenen zelf (downstream) als drug target te gebruiken. Naast potentiële 
therapeutische interventie kunnen STOX1A doelwitgenen ook dienen als potentiële 
biomarkers voor diagnose in LOAD mits ze aantoonbaar zijn in het ruggenmerg 
vocht en / of in bloed. 
Het is daarom van essentieel belang om deze up- en downstream mechanismen 
te identificeren maar ook hun fundamentele werking in neuronale signaalroutes te 
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verkennen. Dit proefschrift had het primaire doel om dergelijke mechanismen te 
identificeren en uit te zoeken hoe STOX1A werkt in neuronale signaalroutes. Deze 
kennis is van groot belang om zo inzicht te geven in de manier waarop STOX1A 
werkt in de normale hersenen, maar geeft ook informatie over waarom de functie van 
STOX1A verstoord is in neurodegeneratieve ziekten zoals LOAD.
In aanvulling op de eerder ontdekte STOX1A doelwitgenen LRRTM3 en Alpha-T-
catenine (CTNNA3), beschrijft de eerste studie (hoofdstuk 2) de ontdekking van een 
reeks nieuwe STOX1A doelwitgenen. Hierbij is Contactin Associated Protein Like 
2 (CNTNAP2) bevestigd als een nieuw STOX1A doelwitgen. CNTNAP2 is een gen 
dat een eiwit tot expressie brengt dat mogelijk een rol speelt bij de lokalisatie van 
kaliumkanalen binnen differentiërende axonen. Axonen zijn uitlopers van zenuwcellen 
en belangrijk voor de overdracht van elektrische impulsen. Deze studie bewijst dat 
STOX1A in de neuronale cellijn SK-N-SH, direct bindt aan een DNA fragment dat 
de expressie van het CNTNAP2 eiwit negatief beïnvloedt.
Interessant is dat de CNTNAP2 expressie niveaus zijn verminderd in de hippocampus 
van LOAD patiënten waar STOX1A expressie verhoogd is. Dit suggereert dat de 
expressie van STOX1A en CNTNAP2 omgekeerd geassocieerd zijn in de hippocampus 
van LOAD patiënten. Studies hebben aangetoond dat CNTNAP2 geassocieerd 
is met stoornissen in het autisme spectrum (ASD), maar zover bekend nog nooit 
met LOAD. Deze studie laat daarom voor de eerste keer zien dat CNTNAP2 ook 
geassocieerd is met een andere stoornis in de hersenen, de ziekte van Alzheimer. 
In hoofdstuk 3 is de zoektocht naar STOX1A doelwitgenen uitgebreid door met 
behulp van de techniek ChIP-seq op grote schaal (verspreid over het gehele genoom) 
DNA-fragmenten te identificeren die potentieel aan STOX1A gebonden zijn. 
Door het toepassen van deze techniek zijn meerdere potentiële STOX1A doelwitgenen 
ontdekt. Een van deze doelwitgenen is in onze studie bevestigd en in detail onderzocht. 
Onze resultaten laten daarbij zien dat het desbetreffende doelwitgen, serine / arginine-
rich splicing factor 7 (SFRS7), positief word gereguleerd door STOX1A. Verder laten 
de resultaten zien dat dit effect alleen plaatsvindt in een bepaald type cel. Het effect 
van STOX1A op SFRS7 bleek daarbij dus celtype specifiek te zijn. 
Studies hebben aangetoond dat SFRS7 in staat is om de vorming van het zogenaamde 
tau eiwit te beïnvloeden door middel van een proces dat splicing heet. Eenvoudig 
gezegd kunnen door middel van splicing uit hetzelfde tau gen verschillende vormen 
van het tau eiwit geproduceerd worden die ook verschillen in eigenschappen. De eerder 
genoemde NFT vormen, kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer (maar ook andere 
vormen van dementie) bestaan voornamelijk uit abnormaal gefosforyleerd tau eiwit 
(zie ook later in de tekst). Veranderingen in tau splicing spelen hierbij mogelijk een 
belangrijke rol. Bepaalde vormen van het tau eiwit kunnen door abnormale splicing 
in grotere hoeveelheid aanwezig zijn dan normaal en daardoor vatbaar worden voor 
fosforylatie. Dit zal als gevolg hebben dat er NFT gevormd kunnen worden. Onze 
bevindingen laten dus zien dat STOX1A door middel van het reguleren van SFRS7, 
met daarbij een indirect effect op tau splicing, een belangrijke functie heeft bij de 
vorming van NFT. 
Naast het systematisch zoeken naar STOX1A doelwitgenen hebben we ook 
onderzocht of STOX1A betrokken is bij een eerder gesuggereerde functionele rol. 
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Het ging hierbij om een mogelijke functie voor STOX1A in het regelen van celdeling. 
Deze suggestie is bevestigd in Hoofdstuk 4. De studie in hoofdstuk 4 beschrijft 
de directe en positieve regulatie van STOX1A op een gen betrokken bij celdeling. 
Dit gen, Cyclin B1 (CCNB1) is een regulator van de zogenaamde G2 / Mitose fase-
overgang belangrijk voor een normale celcyclus. De mogelijke relatie tussen STOX1A, 
CCNB1 en de G2 / Mitose fase-overgang zijn daarom in detail onderzocht. Zoals 
verondersteld zorgt STOX1A, door middel van positieve regulatie van het CCNB1 
gen, voor een versnelde overgang van de G2 naar de Mitose fase. Resultaten laten 
bovendien ook zien dat STOX1A betrokken is bij de regulatie van andere doelwitgenen 
die belangrijk zijn voor een juiste celdeling. Deze resultaten geven daarom voor het 
eerst aan dat STOX1A een belangrijke functie heeft in de regulatie van de celcyclus 
(celdeling). 
In de afgelopen jaren wordt het steeds duidelijker dat celcyclus gerelateerde processen 
een belangrijke rol spelen in de vroege ontwikkeling van LOAD. Zoals hierboven al 
beschreven is abnormaal gefosforyleerd tau eiwit het belangrijkste bestandsdeel van 
NFT. Dit wil zeggen dat er bepaalde chemische groepen in een buitengewoon grote 
hoeveelheid op het tau eiwit zijn “vastgemaakt”. Onder normale omstandigheden 
heeft tau een belangrijke rol in de stabilisatie en flexibiliteit van het “skelet” van 
zenuwcellen. De netwerken bestaande uit dit “skelet” hebben daarnaast onder andere 
de functie om voedingstoffen te vervoeren naar plaatsen waar dat in de zenuwcel 
nodig is. Abnormaal gefosforyleerd tau eitwit belemmert deze normale functies en 
kan bovendien de vorming van NFT bewerkstelligen. Uiteindelijk zal dit de dood van 
de zenuwcel tot gevolg hebben. Verschillende studies suggereren dat een afwijkende 
neuronale celcyclus in LOAD een onderliggend mechanisme is dat bijdraagt aan de 
abnormale fosforylatie van het tau eitwit en daarbij gezien wordt als een belangrijke 
oorzaak voor de vorming van NFT in LOAD. Omdat STOX1A betrokken is bij 
de regulatie van de celcyclus (hoofdstuk 4), speculeerden wij dat er misschien een 
relatie bestaat tussen STOX1A, de celcyclus en tau fosforylatie. Dit is onderzocht 
in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5 laten we zien dat STOX1A expressie geassocieerd is 
met de abnormale fosforylatie van tau-eiwitten op plekken zoals die ook gevonden 
worden in NFT in LOAD. Bovendien suggereren onze resultaten dat dit komt door 
een toename in de activiteit van het cyclin dependent kinase 1 (CDK1), een ander 
belangrijk eiwit dat betrokken is bij de G2 / Mitose fase-overgang tijdens de celcyclus 
(zie hierboven). Onze resultaten laten zien dat CDK1 activiteit hoger is in cellen 
die gestimuleerd worden door STOX1A eiwit. Recente studies hebben eerder al 
bevestigd dat CDK1 in staat is tau te fosforyleren. Bovendien is CDK1 in verhoogde 
hoeveelheid aangetoond in de hersenen van LOAD patiënten. Samen suggereren de 
resultaten uit hoofdstuk 4 en 5 daarom dat er een relatie bestaat tussen STOX1A, 
regulatie van de celcyclus en vorming van NFT in LOAD. STOX1A is dus, zoals 
we eerder hebben aangetoond, niet alleen betrokken bij de vorming van het Aβ eiwit, 
maar ook betrokken bij de vorming van NFT. 
In ons laatste hoofdstuk (hoofdstuk 6) zijn we een verdere zoektocht gestart om meer 
duidelijkheid te krijgen over een algemene functionele rol voor STOX1A expressie 
in zenuwcellen. Hierbij hebben we een relatief nieuwe techniek (RNA-seq) gebruikt 
die het mogelijk maakt om de totale verzameling van alle zogenoemde messenger 
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RNA-moleculen (en hun hoeveelheid), die op dat moment onder een bepaalde 
experimentele conditie in een cel aanwezig zijn, te visualiseren en te meten. Messenger 
RNA-moleculen zijn in staat een gen te vertalen naar een eiwit. Met andere woorden, 
de totale verzameling van deze messenger RNA-moleculen weerspiegelt het aantal 
en de hoeveelheid eiwitten die op dat moment aanwezig zijn in de cel onder een 
bepaalde experimentele conditie. Deze verzameling (clustering) van messenger 
RNA-moleculen kan een bepaald patroon weergeven dat gerelateerd kan zijn aan 
een specifieke biologische functie. Door stimulatie van STOX1A in neuronale cellen 
en het toepassen van de bovenstaande techniek, laten voorlopige resultaten nieuwe 
inzichten voor een mogelijke rol voor STOX1A in de ontwikkeling van zenuwcellen 
zien. 

Conclusie

Samenvattend laten de resultaten beschreven in dit proefschrift belangrijke nieuwe 
inzichten zien in de neuronale signaalroutes die STOX1A reguleert. Hierbij hebben 
we ook laten zien dat STOX1A niet alleen betrokken is bij de vorming van het Aβ 
eiwit, maar ook potentieel betrokken is bij de vorming van NFT. Beide zijn belangrijke 
pathologische kenmerken die zich uiten in LOAD. Doordat STOX1A expressie al 
aangetoond kan worden in mensen waar nog geen dementie is geconstateerd maakt 
dit het in de toekomst wellicht mogelijk om therapeutisch in te grijpen in STOX1A 
geassocieerde signaalroutes die beschreven zijn in dit proefschrift. 
Concluderend, het is zeer belangrijk om de werking van STOX1A in neuronale 
signaalroutes te verhelderen vanwege de rol van STOX1A in neurologische 
ziektebeelden.


