
Chemische 
Feitelijkheden

We merken er niks van, maar ondanks het gevoel 
dat we dezelfde persoon blijven, worden veel 
cellen en de meeste eiwitten in de loop van een 

mensenleven talloze malen vervangen. Buiten onze haren 
en nagels, waarvan we wel merken dat ze vernieuwen, wor-
den dus veel lichaamsonderdelen regelmatig ververst. Die 
recycling van eiwitten en cellen is de manier waarop ons 
lichaam beschadigingen repareert en zich snel kan aanpas-
sen aan veranderingen.
Ons lichaam maakt kortom elke seconde vele miljoenen 
nieuwe eiwitten aan. Bij de aanmaak kan van alles misgaan, 
omdat er bij de productie en vouwing allerlei foutjes worden 
gemaakt. Het levert een constante stroom van eiwitten die 
zich niet correct gedragen en een neiging hebben samen 
te klonteren en neer te slaan. Een flink percentage van de 
eiwitten gaat daarom direct nadat ze klaar zijn alweer rich-
ting de recycling.

Maar naarmate we ouder worden gaat dat minder goed: 
allerlei correctie- en opruimmechanismen in de cel begin-
nen te haperen, waardoor foute exemplaren zich kunnen 
gaan ophopen. Inmiddels is duidelijk geworden dat bij veel 
hersenziekten (Alzheimer, Parkinson, Huntington) die sta-
peling van foute eiwitten een hoofdrol speelt. Mogelijk biedt 
die kennis nieuwe aanknopingspunten voor behandeling. 

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Lang werd gedacht dat het lichaam een 

stabiel geheel was. Hoe is idee dat door wetenschappelijk 
onderzoek veranderd?

• De Basis: Hoe selecteert de cel eiwitten voor afbraak? 
Welke systemen zijn er om verkeerd gevouwen eiwit op te 
ruimen?

• De Diepte: Wat gaat er mis in de hersenen van patiënten 
met de ziekte van Alzheimer? Wat is daar aan te doen? |

Een leven lang in onderhoud

EiwitvouwingEiwitvouwing
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Je bent dezelfde persoon als een jaar geleden, en toch zijn veel van je 
cellen en vrijwel alle eiwitten intussen vernieuwd. Dat dynamische beeld 

van de celfysiologie is een inzicht van vrij recente datum.

Ons dagelijks eten, drinken en 
toiletbezoek herinnert eraan dat 
het in ons lichaam een komen 

en gaan van water en andere stoffen is. 
Die waarneming werd al vroeg opgete-
kend door Ibn al-Nafis (1213-1288), een 
Arabisch arts en filosoof die in een tref-
fend moderne beschrijving stelde dat ‘het 
lichaam en z’n onderdelen in een perma-
nente staat van ontbinding en voeding 
verkeren, waardoor ze onvermijdelijk 
continu verandering ondergaan’.
De Italiaanse medicus Santorio Sanctorius 
(1561-1636) ging een stapje verder. Hij 
woog zich nauwkeurig voor en na de 
maaltijd, slaap, arbeid en zette ook z’n 

plas en poep op de weegschaal. Sanctorius 
concludeerde zo dat een fors deel van z’n 
voedsel ongemerkt verdween. Een eeuw 
later formuleerde de Franse scheikundige 
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) 
hoe dat komt: mens en dier verbranden 
organische stoffen uit hun voeding. 

Lichaam aLs motor

In de twee eeuwen erna domineerde 
het idee dat mens en dier voedsel 

voornamelijk gebruiken als brandstof. De 
structurele eiwitten in ons lichaam – na 
water vormen eiwitten met 20 % veruit 
het belangrijkste bestandstanddeel – wer-
den gezien als stabiele bouwsteentjes, die 
hooguit een beetje slijten. Eiwit uit melk 
en brood hadden zo bekeken geen enkele 
relatie met bloed, spieren en organen.

Dat idee was vooral een gevolg van een 
gebrek aan wetenschappelijke mogelijk-
heden om eiwitten uit voeding in het 
lichaam te volgen. In de jaren vooraf-
gaand aan de Tweede Wereldoorlog begon 
dat te veranderen met de komst van nieu-
we technieken om radioactieve isotopen 
te maken. De Amerikaanse onderzoeker 
Harold Urey wist stikstof te verrijken met 

radioactief 15N, waarmee collega Rudolf 
Schoenheimer de bouwstenen van eiwit-
ten radioactief kon maken. Onderzoekers 
hadden nu een ‘vlaggetje’ in handen 
waarmee ze eiwitten konden volgen in 
voedingsexperimenten.

Zo merkten ze dat ratten die gevoerd 
werden met radioactief tyrosine de helft 
van het stikstof uitplasten. De rest kwam 
in de weefsels terecht. Daarbij bleek dat 
nog maar een klein deel van het radioac-
tieve stikstof op de oorspronkelijke plek 
in tyrosine te zitten, het merendeel ver-
spreidde naar alle andere aminozuren. 
De onderzoekers toonden zo dat eiwitten 
in ons lichaam in een permanente staat 
van synthese en afbraak verkeren. Dat 
geldt zelfs voor individuele aminozuren 
in een eiwit. 

Dynamisch LijF

Schoenheimers revolutionaire visie 
werd in 1942 gepubliceerd in een 

boekje met de sprekende titel ‘The 
Dynamic State of Body Constituents’. Hij 
rekent daarin af met het traditionele beeld 
van het lichaam als een stabiele motor die 
een gestage stroom brandstof verbruikt. 
‘The new results imply that not only the 

jonger
dan je leeftijd

De structuur van menselijk prion-eiwit (hPrP).

Crystallines zijn eiwitten die niet worden ver-
vangen tijdens een mensenleven. Deze eiwit-

ten worden in compacte, transparante laagjes in 
het oog afgezet, waarna er geen recycling meer 
mogelijk is. in de ooglens zijn wel speciale ontvou-
wingseiwitten (chaperones) aanwezig die ervoor 
zorgen dat de crystallines hun juiste vorm behou-
den. soms falen die controlesystemen en ontstaat 
er toch verkeerde vouwing en samenklontering. 
De lens vertroebelt: een medische toestand die 
‘staar’ wordt genoemd. Bij ernstige gevallen van 
staar wordt tijdens een operatie de crystalline-lens 
vervangen door een kunstlens.  |

Staar

LevenSduur van ceLLen

celsoort levensduur

Dunne darm 2 - 4 dagen
longblaasjes 2 – 5 dagen
spermacellen 2 maanden 
huid (epidermis) 10 – 30 dagen
vetcellen 8 jaar
Rode bloedcellen 3-4 maanden
ooglenscellen leven lang
eicellen leven lang
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fuel, but the structural materials are in a 
steady state of flux’, schrijft de onderzoe-
ker. ‘The classical picture must thus be 
replaced by one which takes account of 
the dynamic state of body structure.’

Hoewel sommige onderzoekers zich 
nog tot halverwege de jaren vijftig bleven 
verzetten tegen dit idee van constante 
dynamiek, kreeg Schoenheimer postuum 
keer op keer gelijk. Inmiddels weten we 
dat eiwitten enkele minuten, uren tot 
tientallen dagen bestaan, voordat ze weer 
worden afgebroken. Er zijn ook enkele 
uitzonderingen: sommige eiwitten gaan 
jaren of zelfs een leven lang mee. 

Sinds een jaar of tien is duidelijk gewor-
den dat niet alleen eiwit, maar ook de 
meeste lichaamscellen veel korter leven 
dan een mens, zelfs cellen waarvan lang 
werd gedacht dat ze nauwelijks verjon-
ging kenden. Een voorbeeld daarvan is 
het hart, waarin naar schatting 0,5 tot 10 
% van de cellen per jaar wordt vernieuwd. 
Verder worden cellen op het huidopper-
vlak elke drie weken vervangen, de cellen 
in de longblaasjes zelfs elke acht dagen. 
Uitzonderingen zijn cellen in de ooglens 
en sommige soorten zenuwcellen, die 
vaak wel een leven lang meegaan. 

raDioactieF Dna

Dat beeld van celvervanging is een 
onbedoeld gevolg van kernproeven 

tijdens de koude oorlog. Tijdens proeven 
met atoombommen in de atmosfeer nam 
eind jaren vijftig de concentratie van het 
koolstofisotoop 14C tijdelijk toe. Dat kool-
stofisotoop kwam via planten en dieren 
uiteindelijk op ons bord terecht, en zo in 
het DNA.

Onderzoekers kunnen nu per orgaan 
het aandeel 14C in het DNA bepalen. 
Rekening houdend met de geboorteda-
tum vertelt het gehalte 14C iets over het 
aantal celdelingen sinds de geboorte. 
Weefsels met veel 14C hebben de voor-
bije decennia weinig celdelingen door-
gemaakt, terwijl in weefsels met heel 
weinig 14C vrijwel alle cellen zijn ver-
vangen. Zo kan een aardig nauwkeurige 

schatting worden gemaakt van de ver-
vangingstempo in verschillende weefsels 
tijdens het leven. 

Veel cellen zijn jonger dan de kalender-
leeftijd, en de eiwitinhoud van die cellen 
is nog priller. Ons lichaam lijkt dus in 
veel opzichten op haar en nagels: die 
ogen en voelen ook precies hetzelfde als 
een jaar geleden, maar we beseffen dat 
het oorspronkelijke materiaal allang in de 
prullenbak is verdwenen. 

inspeLen op veranDeringen

Naar schatting 75 procent van het 
energiebudget van de cel gaat op 

aan de aanmaak van eiwitten. Daarmee 
rijst de vraag waarom cellen in zo’n hoog 
tempo eiwitten opbouwen en weer afbre-
ken. Zelfs eiwit waar ogenschijnlijk niks 
mee aan de hand lijkt. 

Er zijn een paar logische verklaringen 
voor deze op het eerste gezicht routine-
matige verspilling. Ten eerste levert snelle 
afbraak van eiwitten de broodnodige flexi-
biliteit: cellen kunnen direct inspelen op 
veranderingen. Zo kan een eiwit worden 
afgevoerd als de aanwezigheid niet meer 
nodig is, en vervangen worden voor een 
eiwit dat past bij de nieuwe situatie 

Spiercellen passen bijvoorbeeld hun 
metabole routes snel aan afhankelijk van 
de beschikbare voedingsstoffen: glucose 
of vetzuren in het bloed, of glycogeen 
uit de spieren. Het vervangen van trans-
porteiwitten en metabole enzymen moet 
uiteraard snel gebeuren, anders raakt de 
energievoorziening van de cel in gevaar. 

Eiwitafbraak is ook een belangrijke scha-
kelaar. Zo zijn er eiwitten die de celdeling 
remmen, totdat de chromosomen netjes 
zijn verdubbeld en klaarliggen voor ver-
deling over twee dochtercellen. Zodra die 
voorbereiding is afgerond, zijn de rem-
mende eiwitten overbodig en worden ze 
razendsnel afgebroken. 

haperenDe systemen

Naast deze natuurlijke regelfunctie is 
eiwitafbraak cruciaal voor kwaliteits-

bewaking: gehavende, verkeerd gevouwen 
of samenklonterende eiwitten direct wor-
den opgeruimd.

Vandaar dat cellen over allerlei con-
trole- en opruimmechanismen beschik-
ken die eigenschappen van eiwitten in de 
gaten houden en afwijkende exemplaren 
razendsnel opruimen. Toch blijkt dat lang 
niet altijd feilloos te werken. Naarmate we 
ouder worden kan de kwaliteitscontrole 
gaan haperen. Verkeerd gevouwen eiwit-
ten hopen zich op, met ziekte tot gevolg. 

Bij diverse ziekten, waaronder Alzheimer 
en Parkinson, is verkeerd gevouwen eiwit 
terug te vinden in de hersencellen. 

Vandaar dat de medische wetenschap 
meer grip probeert te krijgen op de vraag 
waarom precies bij dergelijke ziekten 
het eiwitcontrole- en opruimsysteem 
gaat haperen. Mogelijk levert dat aangrij-
pingspunten voor nieuwe therapieën die 
zulke ontsporingen kunnen voorkomen 
of genezen. |

LevenSduur van eiwitten

eiwit levensduur

Collageen > 70 jaar

ooglenseiwitten > 70 jaar 

histonen 100 – 200 dagen

RFC1 9 uur

RPs8 3 uur

ornithine decarboxylase 11 minuten

Vingernagels bestaan grotendeels uit eiwit 
(keratine) en ze groeien zo’n drie a vier 
centimeter per jaar. Dat gaat ongemerkt, 

tenzij je nooit je nagels knipt.

met stabiele isotopen die ontstonden tijdens 
kernproeven (rode lijn) kunnen wetenschap-

pers iets te weten komen over celdelingen in het 
menselijk lichaam. onderzoekers analyseerden 
daarvoor in 2004 de weefsels van een persoon die 
eind jaren zestig was geboren (verticale lijn). het 
aandeel 14C is in de hersenen (cerebellum, cortex) 
hoger dan in de darmen, wat laat zien dat cellen in 
onze ingewanden vaker delen dan in het brein.  |

ceLdeLing
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De meeste eiwitten die een cel maakt, worden binnen een paar uur of hooguit 
enkele dagen weer afgebroken. waarom doet een cel dat en hoe werken de 

kwaliteitscontrole en opruimdienst?

ubiquitine, een compact eiwitje van 76 
aminozuren. Zodra een eiwit een ‘staart’ 
heeft van vier of meer ubiquitines, belandt 
het bij een tunnelvormig afbraakcomplex, 
het proteasoom. Het ubiquitin proteasome 
system (UPS) zorgt ervoor dat afbraak 
heel gericht verloopt. Ongecontroleerde 
eiwitafbraak in een omgeving met miljar-
den eiwitten zou enorme schade kunnen 
veroorzaken. 

speuren naar aFbraaksignaLen

Voordat ubiquitine aan eiwitten wordt 
vastgezet, moet een aantal nauw 

gekoppelde reacties worden doorlopen 
(zie infografiek). Centraal daarin staat 
de herkenning van een degradation sig-
nal of degron. Dat kan bijvoorbeeld een 
hydrofoob stukje van enkele aminozuren 
uit het binnenste van een eiwit zijn, 

Een enkele menselijk cel bevat enkele 
miljarden eiwitmoleculen, verdeeld 
over zo’n 28.000 verschillende unie-

ke eiwitten (met nog talloze varianten). 
Gemiddeld is een menselijke eiwit 500 
aminozuren lang, maar de variatie is groot: 
sommige eiwitten bestaan uit 40 amino-
zuren, terwijl het spiereiwit titin er ruim 
34.000 telt. Om zo’n enorme eiwitcollectie 
in stand te houden zijn in een cel circa drie 
miljoen ribosomen continu bezig met het 
vertalen van erfelijke informatie in eiwitke-
tens: ze rijgen aminozuren met een tempo 
van zes stuks per seconde aan elkaar. 

Hoewel de vertaling van erfelijke infor-
matie in eiwit zeer efficiënt en nauw-
keurig verloopt, wordt in 1 op de 10.000 
aminozuren toch een verkeerd exemplaar 
ingebouwd. Daarnaast is de vouwing van 
alle eiwitketens gevoelig voor verstorin-

gen. Veel eiwitten krijgen nadat ze zijn 
gevormd nog suikers en fosfaatgroepen 
om vouwing en activiteit te reguleren en 
ook daarbij worden fouten gemaakt. Tot 
slot lopen eiwitten naarmate ze ouder 
oxidatieve schade op en allerhande andere 
chemische averij. 

chaotische Diversiteit

Omdat eiwitten enorm verschillen in 
omvang, aminozuursamenstelling 

en functie, loopt elk eiwit andere risico’s 
op vouwfouten, samenklonteren of inacti-
viteit. Sommige eiwitten zijn bijvoorbeeld 
van nature flexibel en vormloos. Als elas-
tiek veranderen ze voortdurend van vorm, 
wat spontaan kan resulteren in foute 
vouwing. 

De cel staat voor de enorme opgave 
om in deze chaotische diversiteit foute 
eiwitten te herkennen. De cel beschikt 
daarvoor over verschillende controle- en 
correctiemechanismen. De kwaliteitscon-
trole begint al tijdens de synthese van 
eiwit. Naar schatting 15 tot 30 procent van 
de eiwitten in menselijke cellen wordt al 
tijdens of vlak na de synthese afgekeurd 
en gaat direct richting recycling.

De cel gebruikt daarvoor een systeem dat 
verkeerd gevouwen eiwitten herkent en 
voorziet van een universeel merksteken: 

aanmaak en afbraak in

evenwicht

membraaneiwitten volgen vaak een alterna-
tieve recyclingroute via insnoering van de 

celmembraan en transport naar het lysosoom 
waar proteases de eiwitten afbreken. |

endoSoom-LySoSoom

Microscopische opname van cel die eiwit-
aggregaten opslaat in speciale organellen.

e3-ligases herkennen afbraaksignalen van ver-
keerd gevouwen eiwitten, en zorgen ervoor 

ubiquitinering heel doelgericht verloopt.   |

NH2

doeleiwit

Ub

E2

NH2

E3 E3 ligase herkent 
structuren in een 
doeleiwit (groen) 
dat rijp is voor afbraak.

 

E2 ligase (lichtblauw) 
zorgt voor aanvoer 
van geactiveerd 
ubiquitine (roze).

 

Ubiquitine wordt 
overgedragen op 
doeleiwit 

Herhaling resulteert 
in ubiquitine-staart

recycLing met ubiquitine
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onder proteotoxische omstandigheden. 
Dit celblaasje bevindt zich in de buurt van 
de kern. In de JUNQ is het een komen en 
gaan van speciale ontvouweiwitten (cha-
perones) en afbraakeiwitten (componen-
ten van het ubiquitine-proteasoom). 

terminaLe opsLag

Als het niet lukt om geklonterde of 
verkeerd gevouwen eiwitten te ont-

vouwen en op te ruimen, kiest een cel 
voor terminale opslag in insoluble protein 
deposits (IPODs) of aggresomen. De cel 
doet er alles aan om schadelijke eiwitten 
zoveel mogelijk te isoleren – als kernafval 
in een zoutmijn – zodat ze het functi-
oneren van de cel niet verder kunnen 
verstoren. 

Met die permanente opslag in comparti-
menten is het echter nog niet afgelopen. 
Tijdens deling heeft de cel namelijk con-
trole over verdeling van eiwitinsluitsels. 
Bij veel onderzochte cellen is de overer-
ving van eiwitinsluitsels asymmetrisch: 
alle eiwitaggregaten blijven in één cel 
achter, terwijl de andere dochtercel met 
een schone lei kan beginnen. 

Het is een elegant mechanisme dat de 
gevolgen van verkeerd gevouwen eiwit-
ten minimaliseert, en de gezondheid van 
allerlei veelvuldig delende cellijnen garan-
deert. Het illustreert dat de vorming van 
eiwitaggregaten en insluitsels niet per se 
een teken is van ziekte, maar een normaal 
onderdeel van de celfysiologie.

Cellen die niet of nauwelijks delen – 
zoals veel zenuwcellen in het brein – heb-
ben minder mogelijkheden om zich via 
deling van verkeerd gevouwen eiwitten te 
ontdoen. Het is een van de verklaringen 
waarom bij veel neurodegeneratieve ziek-
ten ophoping van eiwit in hersencellen is 
terug te vinden. |

een teken van verkeerde vouwing. Maar 
ook de aanwezigheid van een fosfaat-
groep of subtiele veranderingen in het 
uiteinde van een eiwit kan een degron 
vormen voor eiwitafbraak. Degrons wor-
den herkend door een aparte klasse van 
enzymen: E3-ligases. Zodra een E3-ligase 
bindt aan een degron kan het ubiquitines 
koppelen, waarmee het doeleiwit een ubi-
quitinestaart krijgt. 

Degrons zijn heel divers, en dat blijkt 
ook uit het feit dat de mens ruim 600 
verschillende E3-ligases heeft, die elke 
een set verwante degrons kan herkennen. 
De E3-ligases vormen als het ware de hon-
derden ‘ogen’ van de cel die speuren naar 
afwijkende eiwitten. 

Eenmaal voorzien van een keten van 
ubiquitines gaat het eiwit richting het 
proteasoom, een fors eiwitcomplex van 
32 verschillende subeenheden. Het pro-
teasoom bestaat grotendeels uit een holle 
buis waarin eiwitten worden ontvouwen 
en in stukjes geknipt. Tijdens het ontvou-
wen en versnipperen worden de ubiquiti-
nes verwijderd voor hergebruik. 

autoFagie en Lysosomen

Het UPS bewaakt en hergebruikt het 
overgrote deel van de eiwitten in de 

cel. Ook veel membraaneiwitten worden 
op die manier verwerkt. Daarnaast zijn 
er heel andere verwerkingssystemen voor 
membraaneiwitten. Zij worden naar een 
apart organel gestuurd: het lysosoom. 
Membraaneiwitten die in het lysosoom 
terechtkomen worden door proteases 
opgeruimd. De cel gebruikt het lysosoom 
ook selectief om eiwitten en organellen 

uit het cytoplasma op te ruimen, of om bij 
gebrek aan voedingsstoffen delen van het 
cytoplasma als voedselbron te gebruiken 
(autofagie).

Het gebruik van aparte compartimenten 
in de cel speelt ook een belangrijke rol bij 
de kwaliteitscontrole en het onschadelijk 
maken van giftig eiwitschroot. Verkeerd 
gevouwen of samengeklonterde eiwitten 
kunnen namelijk zeer toxisch zijn. Kleine 
aggregaten trekken vaak soortgenoten aan 
en die geleidelijke groei kan zeer nadelig 
uitpakken. Door zulke gevaarlijke klonte-
ringen snel naar een apart compartiment 
te sturen kan de cel alle inspanning op 
één plek concentreren om ze daar alsnog 
proberen te ontvouwen of op te ruimen.

Celbiologen hebben dit opruimorganel 
junxtanuclear quality control compartment 
(JUNQ) genoemd. Meestal is in een cel 
maar één JUNQ te vinden en vaak alleen 

ubiquitine speelt een sleutelrol in het aanwij-
zen van eiwitten voor afbraak in het protea-

soom. het is een van de meest geconserveerde 
eiwitten bij eukaryoten: de 76 aminozuren van 
ubiquitine zijn bij mens, muis en fruitvlieg vrijwel 
identiek. Zelfs met een zeer verre verwant, de bak-
kersgist, deelt de menselijk ubiquitine 96 % van 
de aminozuursamenstelling. het toont dat het 
ubiquitine-systeem al zeer vroeg in de evolutie is 
ontstaan en weinig veranderingen tolereert. 
ubiquitine ontleent z’n naam aan de alom-
tegenwoordigheid: het is terug te vinden in alle 
eukaryote cellen. eerst moet ubiquitine worden 
geactiveerd voordat het aan een doeleiwit kan 
worden gekoppeld, of aan een ander ubiquitine. 
een doeleiwit kan een streng krijgen van soms 
wel dertig ubiquitines. Die koppeling is omkeer-

baar: de cel heeft verschillende enzymen die ubi-
quitines weer kunnen verwijderen, waardoor een 
eiwit toch niet richting het proteasoom gaat. Dat 
geeft de cel controle over het tempo waarmee 
allerlei eiwitten worden afgebroken. 
opvallend genoeg bestaat er ook zogenaamde 
mono-ubiquitinatie: als een eiwit een enkel ubi-
quitine krijgt, heeft dat een rolveranderende 
functie die niets met afbraak te maken heeft.  |

ubiquitine

eiwitten die rijp zijn voor afbraak worden van ubiquitines voorzien. het proteasoom herkent die staart, 
ontvouwt het doeleiwit breekt het af tot kleine peptides. De ubiquitines worden gerecycled.  |

afbraak in het proteaSoom
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Bij veel neurodegeneratieve ziekten lijkt de cellulaire kwaliteitscontrole en opruiming 
van eiwitten verstoord. Biedt die kennis zicht op nieuwe methoden om deze 

aandoeningen te voorkomen en te behandelen?

Afgezien van sommige zeldzame 
erfelijke vormen is Alzheimer een 
ziekte die iedereen kan treffen. 

Vooral op hoge leeftijd neemt de kans 
op Alzheimer toe. Boven de 65 heeft 10 
procent van de mensen Alzheimer, boven 
de 85 zo’n 30 procent. Wie het krijgt, wan-
neer en waardoor is niet te voorspellen, al 
verhogen roken, diabetes, hoge bloeddruk 
en te weinig lichaamsbeweging wel het 
risico een beetje.

Onder de microscoop zijn in de hersen-
cellen van patiënten met de ziekte van 
Alzheimer insluitsels van verkeerd gevou-
wen eiwitten te zien. Twee eiwitten zijn 
daarin prominent aanwezig: bèta-amylo-
ide en tau. Het eerste vormt kluwen plak-
kerig eiwit tussen de zenuwcellen, tau 
hoopt zich op binnenin de zenuwcellen. 

Bèta-amyloïde heeft de vervelende 
eigenschap dat het verschillende con-
formaties kan aannemen. Een van die 
vouwvormen heeft een sterke neiging tot 
geordende stapeling, die andere amyloï-

de-eiwitten aantrekt. Geleidelijk ontstaan 
stabiele amyloïdefibrillen die nauwelijks 
meer oplossen. Ze kunnen uitgroeien 
tot de kenmerkende plaques tussen de 
zenuwcellen.

Functie onbekenD

Het raadselachtige is dat ieder mens 
van nature deze twee eiwitten in z’n 

hersenen aanmaakt en afbreekt. Dat roept 
de vraag op waarom bij de ene persoon de 
ziekte zich ontwikkelt en de ander gevrij-
waard blijft. Bèta-amyloïde is een klein 
eiwit van 37 à 43 aminozuren dat ontstaat 
tijdens het knippen van het membraanei-
wit APP. Ondanks de continue productie 
van bèta-amyloïde in de hersenen is de 
functie ervan niet bekend anders dan dat 
het een rol lijkt te spelen in de vorming en 
het herstel van zenuwuitlopers. 

De functie van bèta-amyloïde is dus met 
de nodige mysteries omgeven. In iedere 
geval blijkt de concentratie van bèta-amy-

loïde in de hersenen overdag op te lopen 
en tijdens de slaap weer af te nemen. Dan 
voeren de natuurlijke systemen (afbraak 
door enzymen, transport via het bloed en 
de lymfe) veel van dit eiwit weer af. 

Bij patiënten met de ziekte van Alzheimer 
lijken de eerste twee afbraaksystemen 
sterk verminderd te zijn, waardoor de 
druk op de afbraakroute via de hersenva-
ten wordt verhoogd en de kans toeneemt 
dat bèta-amyloïde zich in de wand van 
de hersenbloedvaatjes gaat ophopen. Die 
ophoping van bèta-amyloïde in de her-
senvaten, zogenaamde cerebrale amyloïd 
angiopathie, verhoogt de kans op hersen-
bloedingen en infarcten en versnelt zo het 
verloop van de ziekte.

krimpenDe pLaques

De medische wereld heeft de voorbije 
decennia allerlei strategieën uitge-

probeerd om de vorming van plaques te 
voorkomen, of plaques weer op te rui-
men. Daarbij zijn bescheiden successen 
geboekt. Het blijkt mogelijk om plaques te 
laten krimpen. In patiënten die een anti-
lichaam tegen de ziekmakende vorm van 
bèta-amyloïde krijgen ingespoten, gaat 
het immuunsysteem de plaques geleide-

klontjes
in de grijze stof

neurodegeneratie

Ziekte eiwitaggregaat
alzheimer tau

β-amyloide

Parkinson α-synucleine

huntington huntingtine (htt)

als soD1

Prionziekten PrP

Bloedvaten op het oppervlak van het 
menselijk brein.

In een vergevorderd stadium van de Ziekte 
van Alzheimer vertoont het brein duidelijke 

zichtbare atrofie (rechts)

atrofie
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lijk opruimen. Helaas vertaalt dat succes 
zich niet verbetering van symptomen: de 
mentale vaardigheden blijven in hetzelfde 
tempo achteruit gaan. 

Wetenschappers vermoeden dat een the-
rapie bij de eerste symptomen misschien 
wel tien of vijftien jaar te laat komt. De 
kettingreactie van degeneratie is al in gang 
gezet en laat zich niet meer stoppen. 

De cel kan lange tijd met succes verkeerd 
gevouwen eiwitten herkennen, afvoeren 
en isoleren. Maar op een goed moment 
raken allerlei afbraak- en afvoersystemen 
‘verstopt’, hapert de energievoorziening 
van hersencellen en ontstaan chronische 
ontstekingsreacties. In een brein met de 
ziekte van Alzheimer is al zoveel ont-
spoord dat zelfs als de plaquevorming 
wordt gestopt het afsterven van hersencel-
len waarschijnlijk gewoon doorgaat. 

ontsporing van het brein

Door alle ervaringen uit onderzoek 
met proefdieren en patiënten zien 

veel onderzoekers plaques tegenwoordig 
niet meer als het allergrootste kwaad. 
In die klontervorm is amyloïd relatief 
onschadelijk. Vooral de kleinere, oplos-
bare klontjes van enkele bèta-amyloïde 
eiwitten blijken giftig voor zenuwuitlo-
pers. Die zogenaamde oligomeren kun-
nen membranen beschadigen en ionen-
huishouding van de zenuwcel verstoren. 

Onderzoek wijst erop dat een verou-
derend brein geleidelijk de capaciteiten 

verliest om verkeerd gevouwen eiwitten te 
herkennen en snel op te ruimen. Ook het 
vermogen om schade te herstellen neemt 
af. Dat geldt niet alleen voor Alzheimer, 
maar ook voor andere neurodegenera-
tieve ziekten als Parkinson, Huntington 
en ALS. 

Steeds meer onderzoekers zien ziekten 
als Alzheimer niet zozeer als een speci-
fiek probleem van een enkel ontspoord 
eiwit, maar meer als een algemene ont-
sporing van het systeem dat foute eiwit-
ten controleert en opruimt. Mutaties in 
genen van het opruimsysteem van de 
cel spelen vaak een rol bij het optreden 

van deze ziekten. Het eiwit ubiquilin-1 is 
bijvoorbeeld betrokken bij het transport, 
vouwing en knippen van APP en de vor-
ming van bèta-amyloïde. Bij Alzheimer 
en andere neurodegeneratieve ziekten 
versnellen mutaties in ubiquilin-eiwitten 
het verloop van de ziekte.

aanjagen van opruimsysteem

Mogelijk zit in de toegenomen ken-
nis van cellulaire opruimsystemen 

nieuwe aanknopingspunten voor behan-
delingen die de afvoer van fout eiwit 
kunnen aanjagen. Er is inmiddels erva-
ring opgedaan met middelen die autofa-
gie stimuleren: het proces waarbij cellen 
delen van z’n cytoplasma met eiwitten en 
insluitsels verteert in lysosomen. 

Zo stimuleert het afweeronderdruk-
kende middel rapamycine autofagie van 
verkeerd gevouwen eiwitten. In muis-
modellen van Alzheimer, Huntington en 
Parkinson lijkt dat in ieder geval zo te 
werken en verbeteren zelfs de cognitieve 
prestaties van deze proefdieren. Andere 
stoffen die positieve invloed op autofagie 
en de afvoer van eiwit hebben zijn tre-
halose en lithium. Een combinatie van 
die stoffen met rapamycine blijkt het 
opruimen van eiwit soms nog sterker te 
stimuleren.

Het zijn de eerste resultaten die laten 
zien dat het aanjagen van de opruimacti-
viteit van de cel mogelijkheden biedt voor 
verbetering van het ziekteverloop. Toch 
is de stap van proefdieren naar mensen 
nog erg groot, omdat middelen als rapa-
mycine ernstige bijeffecten hebben. Dit 
onderzoek biedt vooral inspiratie voor het 
zoeken naar andere stoffen die de opruim-
systemen van de cel stimuleren. |

onder de microscoop zijn in de hersencellen van mensen met de ziekte van alzheimer vaak eiwit-
aggregaten te zien: amyloid-plaques buiten de cellen en tau-kluwen in de cel.  |

aLzheimer op ceLniveau

Bij neurodegeneratieve ziekten als alzheimer 
en Parkinson begint de aftakeling van hersen-

cellen vaak in een specifiek deel van het brein. De 
aandoening verspreidt zich daarna via een min 
of meer vast patroon naar andere hersendelen. 
het is een van de aanwijzingen dat cellen elkaar 
kunnen ‘besmetten’ met verkeerd gevouwen eiwit-
ten. er vindt transport plaats van kleine verkeerd 
gevouwen eiwitklontjes tussen cellen, om ook 
daar geleidelijk de eiwitvouwing te laten ontspo-
ren. op die manier kan de afwijking in eiwitvou-
wing zich door het brein voortplanten. Dit zou 
deels de voortgaande progressie bij veel van deze 
hersenziekten kunnen verklaren. 
Die ogenschijnlijke besmettelijkheid van afwij-
kend gevouwen eiwitten blijkt ook uit proeven 
met muizen, waar injectie met verkeerd gevouwen 
bèta-amyloïde de vorming van plaques kan stimu-
leren. het idee dat verkeerd gevouwen eiwitten als 
kiem kunnen dienen, doet denken aan prionen: 
besmettelijke varianten van het normale eiwit PrP. 

in verkeerd gevouwen toestand veroorzaakt dit 
eiwit besmettelijke, dodelijke hersenziektenziek-
ten bij verschillende zoogdieren, zoals gekkekoei-
enziekte (Bse) bij runderen en Creutzfeldt-jacob 
bij mensen. het remmen van de verspreiding van 
verkeerd gevouwen eiwitten zou een nieuwe stra-
tegie kunnen leveren in de behandeling van deze 
ziekten.  |

beSmetteLijke eiwitten
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voor op sChool
 1. Naast 15N wordt ook 11C als marker gebruikt bij onderzoek 

aan metabolisme. Wat betekent de halfwaardetijd van 11C 
voor de experimenten?

 2. Wat klopt niet aan de uitspraak "Je bent niets veranderd." 
na een weerzien na een jaar.

 3. Wat wordt bedoeld met primaire, secundaire, tertiaire en 
quartenaire structuur van eiwitten?

 4. Geef drie voordelen voor het snelle metabolisme rond 
eiwitten.

 5. Geef van drie aminozuren het hydrofobe en het hydrofiele 
deel aan.

 6. Leg uit dat de hydrofobe delen de vouwing van een eiwit-
keten beïnvloeden.

 7. Wat betekent autofagie?
 8. Noem twee manieren waarop een cel ongewenste/gevaar-

lijke eiwitten kan neutraliseren.
 9. Wat zijn neurodegeneratieve ziekten?
10. Waaruit bestaan plaques tussen zenuwcellen?
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 Ondanks toegenomen kennis worden hersenziekten als 
Alzheimer nog niet goed begrepen. Met beeldvormende technieken 
proberen onderzoekers heel vroege symptomen van de ziekte te vin-

den, in de hoop dat eerder behandelen meer succes heeft.
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