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“Frontotemporal lobar degeneration” (FTLD) is een ne�r�degeneratieve aand�eningeen ne�r�degeneratieve aand�ening ne�r�degeneratieve aand�ening 

gekenmerkt d��r een ziektebeeld, waarbij patienten meestal in t�enemende mate 

gedragspr�blemen vert�nen, wat langzamerhand �vergaat in gehe�genst��rnissen. De 

gedragspr�blemen k�nnen event�eel v��rk�men in c�mbinatie met taalst��rnissen. 

Een deel van de patienten heeft een a�t�s�maal d�minant patr��n van �vererving 

gek�ppeld aan chr�m�s��m �7q2�. Aangezien al deze families aan een aand�ening 

lijden met vergelijkbare klinische en ne�r�path�l�gische eigenschappen, werd in 

een c�nsens�sc�nferentie aan deze gr�ep van patienten, de naam Fr�nt�temp�ral 

dementia en Parkins�nism gelinkt aan chr�m�s��m �7 (FTDP-17) t�egekend. In 

�998 t��nde de genetische analyse van verscheidene gr�epen (met inbegrip van 

�nze) dat in de meerderheid van deze FTDP-17 families de erfelijke v�rm van FTLD, 

t�e te kennen was aan m�taties in het micr�t�b�l�s bindend eiwit ta� (MAPT). 

Ondert�ssen zijn meer dan �00 families met meer dan 40 verschillende MAPT 

m�taties bekend. Een deel hiervan bevindt zich zelfs in de intr�nen van MAPT. In 

al deze families w�rdt de path�l�gie gekenmerkt d��r cell�laire �ph�pingen van het 

eiwit MAPT. Karakterisatie van de FTDP-17 patiënten t��nde dat verschillende MAPT 

mutaties een scala aan specifieke klinische fenotypes veroorzaakt, wat een schat aan 

inf�rmatie gaf v��r z�wel de diagn�stiek en het �nderz�ek van deze verwante ziekten. 

In dit proefschrift worden de gevolgen van zowel G272V als ∆K280 MAPT m�taties 

in patiënten beschreven. Daarnaast w�rden z�wel de klinische, path�l�gische als 

bi�chemische gegevens beschreven, in c�mbinatie met f�ncti�nele st�dies die de 

gev�lgen van deze m�taties �p (de samenstelling van) cell�laire �ph�pingen van 

het eiwit MAPT en MAPT RNA expressie belichten. De eerste m�tatie (G272V) 

werd gev�nden in een zeer gr�te familie, waarbij patienten lijden aan een erfelijke 

v�rm van de ziekte van Pick. De beschrijving van deze familie dateert reeds �it het 

begin van v�rige ee�w. In dit pr�efschrift w�rdt in detail de �bservaties van twee 

paar hersenen van patienten �it deze familie met de G272V m�tatie beschreven. 

Beide hersenen t��nden en�rm ne�r�nenverlies en een �vervl�edige h�eveelheid 

Pick b�dies, kenmerkend v��r de path�l�gie van de ziekte van Pick. Daarnaast 

bevestigden alle bi�chemische, imm�n�hist�chemische en elektr�nenmicr�sc��p 

res�ltaten dat deze familie inderdaad aan alle criteria v�ld�et �m als erfelijke v�rm 

van de ziekte van Pick te w�rden gediagn�stiseerd. Dit maakt deze familie, geschikt 

v��r het verstrekken van waardev�lle inf�rmatie v��r de diagn�se van en �nderz�ek 

naar de eti�l�gie van de ziekte van Pick. Verder k�nnen m�delsystemen gebaseerd 

�p gem�teerd G272V MAPT gebr�ikt w�rden �m waardev�lle gegevens te verkrijgen 
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�ver het mechanisme achter deze levensverw�estende ziekte. 

De tweede mutatie (∆K280), werd slechts gevonden in één patiënt. Deze mutatie is 

belangrijk d��r de (nagen�eg c�ntradict�ire) in vitro res�ltaten die het mechanisme 

beschrijven waarmee deze m�tatie z�� bijdragen aan het ziektepr�ces. Wisselende 

splicing van het MAPT mRNA, leidt in het v�lwassen menselijke brein t�t de expressie 

van zes verschilende MAPT eiwit varianten, zogenaamde isoformen. Omdat één 

van ex�ns (ex�n �0), die aan wisselende splicing �nderhevig is in wezen v��r een 

micr�t�b�l�s bindende eiwitseq�entie c�deert, hebben drie van zes is�f�rmen, drie 

(zij die geen ex�n �0 bevatten) en de andere drie (zij die wel ex�n �0 bevatten) vier 

micr�t�b�l�s bindende eiwitseq�enties. In het gez�nde v�lwassen menselijke brein 

is er een z�danig evenwicht dat de verh��ding t�ssen MAPT eiwitten die drie (3R) �f 

vier micr�t�b�l�s-bindende-eiwitseq�enties (4R) bevatten nagen�eg eq�im�lair is. 

S�mmige m�taties beïnvl�eden de wisselende splicing en veranderen het evenwicht 

t�ssen 3R en 4R MAPT en ver��rzaken �p deze manier ziekte. Echter in vitro 

experimenten met gemuteerd ∆K280 MAPT, hebben laten zien de ∆K280 mutatie 

MAPT’s eigenschap micr�t�b�li te binden te niet d�et en er tegelijkertijd v��r z�rgt 

dat MAPT zeer effectief met zichzelf samenkl�ntert. Ten tweede, beïnvl�edt deze 

m�tatie wisselende splicing van het MAPT mRNA en verandert �p deze manier het 

MAPT is�f�rm eq�ilibri�m. In het laatstgen�emde geval, zal d��r de verandering 

van het is�f�m eq�ilibri�m, m�tant MAPT �ntbreken en d�s het en�rme effect van 

de ∆K280 mutatie op microtubululus-binding en samenklontering te niet worden 

gedaan. Echter dit zal �ndert�ssen wel een gepaard gaan met een relatieve verh�ging 

van de andere (d.w.z. 3R) is�f�rmen, wat �p zich ��k weer ziekte kan ver��rzaken. 

Onze res�ltaten bevestigden dat patienten een afname van wisselende splicing van 

4R is�f�rmen en eiwitten laten zien wat de laatstgen�emde hyp�these versterkt en 

d�s een veranderd MAPT is�f�rm eq�ilibri�m aan de gr�ndslag van het ziektepr�ces 

ligt.

Behalve in FTDP-17 patiënten met MAPT m�taties, is MAPT-path�l�gie ��k een 

kenmerk v��r verscheidene andere ne�r�degenerative ziekten, samengevat d��r 

de term “ta��pathieën”. Ta��pathieën zijn bijv��rbeeld, de ziekte van Alzheimer, 

de ziekte van Pick en Pr�gressive S�pran�clear Palsy (PSP). Om de invl�ed van 

het MAPT eiwit �p verschillende ne�r�degenerative pr�cessen te best�deren 

analyseerden wij de genexpressie in de mediale temp�rale kwab van ingevr�ren p�st-

m�rtem patiëntenmateriaal van de v�lgende ta��pathieën: de ziekte van Alzheimer, 

PSP, de ziekte van Pick en Fr�nt�temp�ral dementia (FTD); en vergeleken de 

res�ltaten met die van een c�ntr�legr�ep. Alle patiënten werden bij elkaar gez�cht 



Nederlandse samenvatting

�

z�dat leeftijd, geslacht en ApoE-ε en MAPT hapl�type t�ssen de gr�epen �vereen 

kwam. De res�ltaten gaven aan dat �iteindelijk alle ziekten �nderscheiden k�nden 

w�rden van de c�ntr�les aan de hand van de expressie van 790 pr�bes. Uit deze 

gr�ep k�nden wij een genenreeks van �66 genen extrap�leren die het m�gelijk 

maakte �m PSP patiënten en patiënten met ziekte van Pick en FTD van elkaar en 

van c�ntr�les te �nderscheiden. Aangezien de PSP patiënten op expressieprofiel 

k�nden w�rden �nderscheiden waren, verk�zen we �m j�ist in deze gr�ep ziekte-

gerelateerde pr�cessen te best�deren. Hiermee k�n aanget��nd w�rden dat in 

PSP de ins�linerecept�r signaaltransd�ctie, de IFG-1 en PTEN signaaltransd�ctie 

significant verandert. Dit is consistent met bevindingen uit de literatuur waaruit blijkt 

dat de gen�emde signaaltransd�ctiepr�cessen gr�te �verlap in de betr�kken genen 

t�nen, en �iteindelijk dezelfde transcriptiefact�ren beïnvl�eden (d.w.z. FOXO�A en 

FOXO�A).

Interessant �m te melden is dat ins�linerecept�r signaaltransd�ctie en FOXO 

transcriptiefact�ren een belangrijke invl�ed lijken te hebben in levensd��rsreg�latie 

van diverse �rganismen waar�nder de m�is en het j�ist deze fact�ren waren die 

volgens onze microarray experimenten significant verhoogd tot expressie kwamen. 

Alh�ewel deze genen in PSP verh��gd t�t expressie k�men, is dit niet alleen het geval 

v��r PSP. O�k in al de andere geteste ne�r�degeneratieve aand�eningen, behalve de 

ziekte van Alzheimer was ten minste een van deze genen verh��gd in expressie en 

benadr�kt het belang van deze fact�ren in het ne�r�degeneratieve ziektepr�ces. 

H�e dit signaaltransd�ctiepr�ces PSP echter beïnvl�edt is n�g spec�latief. 

Wellicht, werken de FOXO transcriptiefact�ren samen met genen die eiwitv��wing 

beinvl�eden (heat sh�ck eiwitten) en reg�leren ze (de giftige) eiwit�ntkl�ntering �m 

�verleving van de cel te bev�rderen. M�gelijkerwijs z�� hiermee een verband t�ssen 

eiwit�ntkl�ntering en eiwitt�xiciteit in PSP w�rden gelegd. 

Z�als reeds vermeld, t��nde de genetische analyse van FTDP-17 families aan dat in de 

meeste families m�taties in MAPT k�nden w�rden aangewezen als ��rzaak. N�chtans, 

v��r een deel van de families k�nden geen m�taties in MAPT w�rden �ntdekt. 

Daarnaast t��nden de meeste van deze MAPT m�tatie negatieve patiënten geen 

MAPT-p�sitieve eiwit�ntkl�ntering maar �biq�itine-p�sitieve eiwit�ntkl�ntering. 

Zeer recent werd echter d�idelijk dat in deze aan chr�m�s��m �7q2� gelinkte 

families m�taties in het gen GRN (gran�line prec�rs�r eiwit �f Pr�gran�line) als 

genetische defect k�nden w�rden aangewezen. Pr�gran�line c�deert v��r een 

bi�l�gisch actief v��rl�per-s�ikereiwit met 7,5 zeer gec�nserveerde achter elkaar 
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liggende en zich herhalende amin�z��rseq�enties van �2 cysteine resid�’s, genaamd 

gran�lined�meinen. Pr�gran�line zelf z�� dienen als m�ltif�ncti�nele gr�eifact�r. 

Echter �mdat het een v��rl�per-eiwit is z�� het �m actief te w�rden eerst in 

afz�nderlijke gran�line eiwitten w�rden geknipt, en z�� �p deze manier bijdragen 

aan �ntwikkeling, �ntsteking en w�ndgenezing. 

Om de betr�kkenheid van GRN m�taties in �ns FTLD c�h�rt te bepalen, werden 77 

gevallen van familiaire dementie met een a�t�s�maal d�minant �verervingspatr��n 

�nderz�cht, waarvan reeds bekend was dat ze geen dragers waren van m�taties 

in MAPT en CHMP2B (een ander gen betr�kken bij FTLD), systematisch v��r 

m�taties in het GRN gen. In dit pr�efschrift beschrijven wij de v�ndst van twee 

nie�we frameshift m�taties en drie m�gelijk path�gene missense m�taties in 

het GRN gen. H�ewel het niet m�gelijk is �it te sl�iten dat de laatstgen�emde 

m�taties g�edaardige varianten zijn, aangezien zij zich in gran�lind�meinen 

bevinden, waarvan de f�nctie m�gelijkerwijs d��r andere d�meinen gec�mpenseerd 

w�rdt. Echter recentelijk hebben st�dies aanget��nd dat afz�nderlijke d�meinen 

�nderscheidbare eiwitsbindinscapaciteiten hebben en wellicht het v��rl�pereiwit 

zelf ��k een eigen f�nctie heeft. Deze �bservaties benadr�kken dat de gev�nden 

varianten m�gelijkerwijs t�ch path�geen zijn. 

Daarnaast hebben we ��k in �ns zeer aanzienlijke c�h�rt van Nederlandse FTLD 

patienten de m�tatiefreq�entie in het GRN gen bepaald. Onlangs werd gemeld dat 

GRN m�taties een zeer veel v��rk�mende ��rzaak van FTLD z�� zijn. Dit k�nden we 

net z� als andere st�dies niet met �nze gegevens bevestigen. Aangezien de �riginele 

p�blicatie laat zien dat het gaat �m een m�gelijk f��nder effect, kan het zijn dat deze 

h�ge m�tatiefreq�entie p��r te wijten is aan regi�nale verschillen. 

Samenvattend, dit werk draagt wezenlijk bij t�t een verr�iming van de kennis van 

Fr�nt�temp�ral l�bar degenerati�n (FTLD) en dementie in het algemeen. Onze 

res�ltaten t�nen aan, dat �nderz�ek naar de G272V MAPT m�tatie waardev�l kan zijn 

v��r het verkrijgen van inf�rmatie �ver m�gelijke ��rzaken van de ziekte van Pick; 

dat de ∆K280 MAPT m�tatie bewijs levert dat relatieve �verexpressie van 3R MAPT 

bijdraagt aan het ziektepr�ces; dat �p path�l�gie geselecteerde ne�r�degeneratieve 

aand�eningen k�nnen w�rden �nderscheiden aan de hand van genexpressie, wat �p 

zich kan bijdragen aan de �pheldering de ziektepr�cessen die bij deze verschillende 

ziekten betr�kken zijn; en dat m�taties in het GRN gen ��k in Nederland een 

belangrijke ��rzaak van FTLD zijn. 


