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Samenvatting 
De mens wordt steeds ouder. Met deze toename in leeftijd neemt ook de hoeveelheid patiënten die 

leiden aan neurodegeneratieve ziekten toe. De bekendste en meest voorkomende 

neurodegeneratieve ziekten zijn misschien wel Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) en de ziekte van 

Alzheimer (AD). In weefsel van patiënten van beide soorten ziekten worden eiwitophopingen 

aangetroffen (Neumann et al., 2006; Stelzmann et al., 1995). Daarnaast is bij zowel ALS als AD 

recentelijk een link gevonden tussen de ziekte en een verstoring in transport over de nuclear envelope. 

Het is dus relevant te onderzoeken of er gemeenschappelijke mechanismen ten grondslag liggen aan 

het ontstaan van deze ziekten. Het nucleocytoplasmatisch transport van moleculen gebeurt door een 

eiwitcomplex dat het nuclear pore complex (NPC) heet. Er zijn verschillende mechanismen waardoor 

dit transport verstoord kan raken. Zo kunnen componenten die bij dit transport betrokken zijn 

gemislokalizeerd zijn (1), kunnen eiwitaggregaten het centrale kanaal van de pore blokkeren (2) of kan 

de cel de hoeveelheid geaggregeerde eiwitten niet meer aan (3) (Fahrenkrog & Harel, 2018). Uit 

onderzoek blijkt dat er in ALS sprake is van verstoring via alle drie de mechanismen (Kim & Taylor, 

2017). In AD is er alleen bewijs voor verstoring van nucleocytoplasmatisch transport via mechanisme 

1 (Eftekharzadeh et al., 2018). Verder onderzoek is nodig om te kijken of er nog andere mechanismen 

zijn die verstoring van de NPC veroorzaken. Daarnaast is het relevant te kijken naar de impact van een 

verstoord transport over de nuclear envelope op het ontstaan van symptomen in ALS en AD.  

 

 
  



2 
 

Inhoudsopgave 
Samenvatting ........................................................................................................................................... 1 

Introductie ............................................................................................................................................... 3 

1. ALS en Alzheimer ............................................................................................................................. 4 

Amyotrofe Laterale Sclerose ............................................................................................................... 4 

De ziekte van Alzheimer ...................................................................................................................... 6 

2. Het nuclear pore complex ............................................................................................................... 8 

3. Het nuclear pore complex, ALS en Alzheimer ............................................................................... 11 

Verstoring van het nuclear pore complex bij amyotrofe laterale sclerose ....................................... 11 

Verstoring van het nuclear pore complex bij de ziekte van Alzheimer ............................................. 12 

Discussie ................................................................................................................................................ 14 

Referenties ............................................................................................................................................ 16 

 

  



3 
 

Introductie 
Mensen worden steeds ouder. Al sinds een paar eeuwen is een stijgende lijn te zien in de 

levensverwachting (CBS, 2019). Hoewel deze trend voornamelijk te danken is aan verbeterde 

omstandigheden, zoals hygiëne, geneeskunde en beschikbaarheid van voedsel, vormt ouderdom ook 

een grote risicofactor voor verschillende ziekten. Een voorbeeld hiervan zijn neurodegeneratieve 

ziekten. Volgens JNPD, de EU Joint Programma Neurodegenerative Disease Research (2019), is dit een 

parapluterm voor verschillende aandoeningen die gemeen hebben dat zij primair de neuronen in de 

hersenen aantasten. Neuronen zijn zo vatbar voor ziekten en aandoeningen omdat zij normaliter niet 

delen, dus aangetaste cellen niet kunnen vervangen.  

Steeds meer onderzoek wijst naar sterke overeenkomsten tussen neurodegeneratieve ziekten, zoals 

bijvoorbeeld ophopingen van specifieke eiwitten en celdood van bepaalde neuronen. Het is relevant 

meer te weten te komen over overeenkomstige mechanismen in deze ziekten, omdat de targets voor 

medicatie mogelijk ook op elkaar lijken (Rubinsztein, 2006). 

In deze scriptie zal er ingegaan worden op twee neurodegeneratieve ziekten, namelijk Amyotrofe 

Laterale Sclerose (ALS) en de ziekte van Alzheimer (AD). Hoewel deze twee ziekten tot heel 

verschillende symptonen leiden, zouden pathofysologische mechanismen die tot de 

ziekteverschijnselen leiden overeenkomsten kunnen vertonen. Zo is er in beide ziekten sprake van 

eiwitophopingen. Er zal in het bijzonder worden ingegaan op processen in de cel die leiden tot een 

verstoring in het nucleocytoplasmatisch transport. De link tussen deze verstoring en beide ziekten is 

nog relatief recent, dus het is goed eens te kijken naar het mechanisme hierachter. 

De hoofdvraag van de scriptie is als volgt: 

Is er een gemeenschappelijk mechanisme tussen Amyetrofe Laterale Slerose en de ziekte van Alzheimer 

dat leidt tot een verstoring van het nucleocytoplasmatisch transport? 

Om tot een antwoord op deze vraag te komen zal er eerst ingegaan worden op beide ziekten. 

Vervolgens wordt er dieper ingegaan op het nuclear pore complex, haar functie en hoe ALS en AD 

leiden tot schade aan dit eiwitcomplex.  
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1. ALS en Alzheimer 

Amyotrofe Laterale Sclerose 
Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), ook wel Lou Gehrig’s disease of motor neuron disease, is een 

progressieve, paralytische ziekte die wordt gekenmerkt door degeneratie van de motorneuronen in de 

hersenen en het ruggenmerg (Brown & Al-Chalabi, 2017). Hoewel omliggende cellen ook worden 

geraakt, worden vooral motorneuronen aangetast. Motorneuronen zijn kwetsbaar door verschillende 

redenen. Motorneuronen hebben bijvoorbeeld een hoge drempel voor inductie van een stressreactie 

(Boilée et al., 2006). De stress response wordt dus niet zo snel ingeschakeld, waardoor de cel zich 

waarschijnlijk minder snel aanpast aan ongunstige omstandigheden (Batulan et al., (2003). Daarnaast 

is er ook een verminderde functie van mytochondria te zien in de motorneuronen van ALS-patiënten. 

Onderzoek wijst uit dat niet alle mytochondria op gelijke manier worden gemaakt, dus mogelijk zijn de 

mytochondria van motorneuronen vatbaarder voor bepaalde processen die ALS veroorzaken (Mootha 

et al., 2003; Boilée et al., 2006). Motorneuronen zouden ook eerder aangetast kunnen worden door 

ALS dan andere cellen doordat ze veel gevoeliger zijn voor hogere concentraties glutamaat (Boilée et 

al., 2006). Glutamaat werkt normaal gesproken als neurotransmitter in de hersenen. Deze 

concentraties glutamaat zijn in ALS hoger doordat omringende astrocyten minder glutamaat 

transporter EAAT2 hebben. De overmaat aan glutamaat is toxisch, omdat het de glutamaatreceptoren 

van de motorneuronen constant blijft stimuleren (Rothstein et al., 1992; Rothstein et al., 1995). 

In Europa en Noord-Amerika worden er per 100.000 inwoners zo’n 1 à 2 nieuwe gevallen van ALS 

geconstateerd (Robberecht & Philips, 2013). De kans op het krijgen van ALS neemt toe naarmate men 

ouder wordt. 90% van de patiënten heeft sporadische ALS, wat betekent dat ze de niet-erfelijke variant 

hebben. 10% van de gevallen is familiale ALS. Deze patiënten hebben de ziekte geërfd, meestal als 

dominante eigenschap (Mulder et al., 1986). Gemiddeld wordt de diagnose ALS 12 maanden na het 

verschijnen van het eerste ziektesymptoom gesteld (Brown & Al-Chalabi, 2017).  

Symptomen zijn voor alle typen gelijk en laten zich in grofweg vier varianten indelen: progressieve 

musculaire atrofie, primaire laterale sclerose, bulbaire ALS (in het verlengde merg) en pseudobulbaire 

palsy. Afhankelijk van waar ALS neuronen aantast, ontstaan er symptomen als slapheid en atrofie van 

de ledematen, hyperreflexie, spasticiteit, verhoogde tonus in de ledematen, atrofie van de tong, 

moeite met spreken en slikken (Taylor et al., 2016). Naast fysieke achteruitgang wordt bij veel ALS-

patiënten ook de cognitieve capaciteit aangetast. In 50% van de gevallen is er sprake van lichte tot 

matige cognitieve symptomen en gedragsproblemen, en 20% van de patiënten voldoet zelfs aan de 

criteria voor frontotemporale dementie (FTD) (Ringholz et al., 2005; Wheaton et al., 2007). 

In 1993 ontdekten Rosen et al. het allereerste gen dat geassocieerd wordt met ALS. Dit gen werd 

superoxide dismutase 1 (SOD1) genoemd en is betrokken bij het verwijderen van vrije superoxide 

radicalen in het lichaam (Sea et al., 2015). Sindsdien zijn er minstens 25 genen gevonden die betrokken 

zijn bij familiale ALS, sporadische ALS of beide (Brown & Al-Chalabi, 2017). De meeste van deze genen 

zijn betrokken bij ALS door een puntmutatie waarbij één nucleotide is vervangen door een andere. Ze 

spelen een rol in de proteostase en kwaliteitscontrole van eiwitten, in verstoring van RNA stabiliteit, 

functie en metabolisme of in verstoring van dynamiek van het cytoskelet in motorneuronen.  (Taylor 

et al., 2016). Van twee andere genen die een verband hebben met ALS is de functie niet volkomen 

bekend. Eén van deze genen is C9ORF72. Hier kan ALS worden veroorzaakt door een enorme toename 

van het aantal GGGGCC (G4C2) hexanucleotide herhalingen (Kim & Taylor, 2017; DeJesus-Hernandez et 

al., 2011). Het andere gen, CHCHD10, is betrokken bij het functioneren van de mitochondria. Wat voor 

rol dit gen speelt in ALS is echter niet bekend (Taylor, 2017).  
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Er zijn verschillende theorieën over welk mechanisme in ALS zorgt voor de symptomen van de ziekte, 

of welk mechanisme het meest bijdraagt aan het ontstaan van deze symptomen. Tot nu toe zijn 

grofweg twee mechanismen bekend (Neumann et al., 2006; DeJesus-Hernandez et al., 2011). Het 

eerste mechanisme wijst de ophoping van bepaalde eiwitten aan als de (hoofd)oorzaak van ALS. Het 

tweede mechanisme verondersteld dat ziekteverschijnselen ontstaan door RNA-transcripten van het 

C9ORF72.  

Voor het eerste mechanisme is het kenmerk van ALS de ophoping van cytoplasmatische eiwitten 

(Neumann et al., 2006). Dit gebeurt voornamelijk in motorneuronen. Eiwitten hopen zich op en 

vormen ronde of draadachtige afzettingen, ook wel eiwitaggregaten of neuronale cytoplasmatische 

inclusies genoemd (Kim & Taylor, 2017). Eén van de eiwitten die zich in de cel ophoopt is het TAR DNA-

binding protein 43 (TDP-43), dat gecodeerd wordt door het TARDBP gen. Hoewel het eiwit wordt 

geproduceerd in het cytoplasma, bevindt het zich normaliter voornamelijk in de nucleus. Dit betekent 

dat het de nuclear envelope kan passeren. In ALS is TDP-43 echter gespliced en gehyperfosforyleerd. 

Ook is het gemislokaliseerd in het cytoplasma. Het is niet bekend of TDP-43 uit de nucleus lekt of dat 

het transport vanuit het cytoplasma naar de nucleus verhinderd wordt. Ophoping van TDP-43 kan 

zowel in familiale als in sporadische varianten van ALS plaatsvinden (Neumann et al., 2006; Ayala et 

al., 2008). Welke funcite TDP-43 in cellen heeft is niet helemaal duidelijk. Uit verschillende 

experimenten blijkt dat TDP-43 een transcriptie repressor en activator van exon skipping is. Bij exon 

skipping worden verkeerde gedeelten van de genetische code overgeslagen bij transcriptie, zodat er 

ondanks de mutatie toch een ingekort maar toch functioneel eiwit geproduceerd wordt (Goyenvalle 

et al., 2004). Er is echter ook bewijs voor TDP-43 als scaffold waaraan kernlichaampjes kunnen binden 

(Buratti et al., 2001; Mercado et al., 2005; Wang et al., 2002). Symptomen van TDP-43 aggregaten 

zouden dus door zowel de ophopingen op zich kunnen ontstaan als door het gebrek aan functionerend 

TDP-43 in de nucleus (Neumann et al., 2006). Een ander eiwit dat zich bij familiale ALS kan ophopen in 

neuronen is het Fused in Sarcoma (FUS). Normaal gesproken kan het, net als TDP-43, heen en weer 

tussen het cytoplasma en het nucleoplasma (Ayala et al., 2008). FUS is een RNA-binding protein dat 

betrokken is bij transcriptieregulatie, het knippen van pre-mRNA en het verwerken van microRNA 

(Buratti & Baralle, 2008; Lagier-Tourenne & Cleveland, 2009). In het C-terminale gedeelte van FUS 

bevindt zich een nucleair lokalizatie signaal dat normaal gesproken zorgt voor transport van het FUS-

eiwit in de nucleus. Bij bepaalde typen van ALS zitten er echter mutaties in het FUS-gen, waardoor zich 

cytoplasmatische ophopingen van het eiwit voordoen (Dormann et al., 2010). Er is hier dus sprake van 

een verstoord transport naar de nucleus. 

Een groot aantal ALS-patiënten bezit een C9ORF72-gen met een hoog aantal hexanucleotide G4C2 

herhalingen. Gezonde mensen bevatten zo’n dertig herhalingen van de hexanucleotide. Bij ALS-

patiënten kan dit wel oplopen tot honderden of duizenden herhalingen. Mutaties in het C9ORF72 

worden voornamelijk gezien bij mensen met familiale ALS, maar deze mutatie kan ook bij patiënten 

met sporadische ALS voorkomen (DeJesus-Hernandez et al., 2011). Het C9ORF72 eiwit is betrokken bij 

nucleair en endosomaal membraanverkeer en autofagie (Brown & Al-Chalabi, 2017; Webster et al., 

2016). Steeds meer experimenten pleiten ervoor dat de poly-dipeptide translatieproducten van het 

C9ORF72 toxisch zijn. Het gen C9ORF72 wordt hierbij bidirectioneel getranscribeerd en de sense en 

antisense producten repeat-associated non-AUG (RAN) translatie (Zu et al., 2011). Dit type translatie 

van het C9ORF72, waarbij er geen startcodon aanwezig is, zorgt voor productie van vijf soorten poly-

dipeptide herhalingen (DPRs) (Kim & Taylor, 2017). Van de sense transcripten zijn dit poly-Gly-Ala 

(poly(GA)) en poly-Gly-Arg (poly(GR)). Van de antisense transcripten zijn dit poly-Pro-Ala (poly(PA)) en 

poly-Pro-Arg (poly(PR)). Poly-Gly-Pro (poly(GP)) kan van zowel sense als antisense transcripten komen 

(Ash et al., 2013).  
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Het tweede mechanisme gaat uit van RNA-transcripten als oorzaak voor ALS. Dit is vooral gebaseerd 

op onderzoek naar het C9ORF72 gen. Zoals eerder genoemd kunnen kunnen polydipeptide 

translatieproducten van dit gen toxisch zijn, maar er is ook bewijs voor verstoringen door foci met RNA 

van C9ORF72. In ALS worden transcripts van het C9ORF72 namelijk alternatief gespliced, waardoor er 

RNA foci in de nucleus en het cytoplasma ontstaan. Hierbij is er lokaal een hoge concentratie RNA 

aanwezig. Doordat het RNA in foci zo dicht opeen zit, is het niet meer altijd mogelijk dat RNA-binding 

proteins binden aan het RNA (Todd & Paulson, 2010; Miller et al., 2000). RNA-binding proteins binden 

aan RNA en vormen het ribonucleoprotein complex. Op deze manier spelen RNA-binding proteins een 

grote rol in posttranslationele modificaties van het RNA zoals splicing en mRNA-translatie (Lunde et 

al., 2007). Doordat RNA-binding proteins het RNA in foci moeilijker kunnen binden worden deze 

functies mogelijk verstoord. Het is ook mogelijk dat G4C2 herhalingen bijdragen aan het ontstaan van 

ALS door verminderde C9ORF72 expressie als gevolg van een veranderde transcriptie van het gen. Een 

verlaagde hoeveelheid normaal C9ORF72 eiwit zou dus kunnen zorgen voor de neurotoxiciteit. 

(DeJesus-Hernandez et al., 2011; Donnelly et al., 2013). Recente studies tonen dat het mRNA van de 

G4C2 herhalingen G-quadruplexen en hairpin structuren vormen (Zhang et al., 2015; Donnelly et al., 

2013; Haeusler et al., 2014). In een G-quadruplex gaan vier guanine-aminozuren in een cyclische 

formatie zitten. Deze vormen dan een soort platte plaat. De platen gaan boven elkaar zitten en vormen 

een helixstructuur. Doordat het RNA zich in deze conformatie bevindt kan dit gevolgen hebben voor 

onder andere genactiviteit, het binden van eiwitten, vorming van RNA foci en translatie van het 

C9ORF72 product (Su et al., 2014; Reddy et al., 2013; Rhodes & Lipps, 2015) 

Zoals al eerder naar voren kwam is er in cellen van ALS-patiënten dus vaak sprake van mislokalisatie. 

TDP-43 en FUS zijn bijvoorbeeld in het cytoplasma aangetroffen en ook wijzen onderzoeken op RNA 

foci (Neumann et al., 2006; Dormann et al., 2010; Taylor et al., 2016). Deze mislokalisatie laat zien dat 

het nucleocytoplasmatisch transport in deze cellen mogelijk verstoord is. Een groeiend aantal 

experimenten bevestigd inderdaad een verband tussen C9ORF72 expansie en een defect in transport 

over de nuclear envelope. Er zijn verschillende manieren waarop RNA-transcripten van het C9ORF72 

en opgehoopte eiwitten kunnen bijdragen aan verstoring van het nucleocytoplasmatisch transport 

(Freibaum et al., 2015; Kim & Taylor, 2017). Mogelijk is er ook sprake van verstoring van het transport 

over de nuclear envelope bij andere neurodegeneratieve ziekten. Om hier meer inzicht in te krijgen zal 

er eerst worden ingegaan op de ziekte van Alzheimer.  

De ziekte van Alzheimer 
In Nederland woonden in 2016 zo’n 254.000-270.000 mensen met dementie (Prince et al., 2015; 

Alzheimer Nederland, 2017). In 80% van de gevallen is de ziekte van Alzheimer (AD), een 

neurodegeneratieve ziekte, de oorzaak (Ferri et al., 2005). AD leidt tot een mentale, gedragsmatige en 

functionele achteruitgang en verlaagt de capaciteit om te leren. Er zijn verschillende 

omgevingsfactoren en genetische en gedragsmatige factoren die in verband zijn gebracht met de 

ontwikkeling van AD.De grootste factoren die het risico op Alzheimer vergroten zijn leeftijd, gevallen 

van AD in familie, trauma aan het hoofd, diabetes mellitus, hyperlipidemie en vasculaire ziekten. 

Daarnaast hebben vrouwen een hogere kans dat zij AD ontwikkelen (Kivipelto et al., 2001). Op basis 

van de leeftijd waarop AD wordt gediagnosticeerd kan men de ziekte indelen in twee classificaties. 

Ongeveer 1-6% van de gevallen betreft 30-60 jarigen, zij hebben early-onset AD. Late-onset AD, waarbij 

de ziekte wordt geconstateerd bij mensen ouder dan 65 jaar, is veel frequenter en is goed voor 90% 

van de gevallen (Anand et al., 2014).  

Eén van de eerste symptomen van Alzheimer is de moeite van patiënten om gesprekken te onthouden 

die recent hebben plaatsgevonden. Daarnaast vergeten ze namen of recente gebeurtenissen. Vaak 

gaat dit gepaard met verschijnselen als apathie en depressie. Naarmate de ziekte vordert neemt het 
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vermogen tot communicatie af en is er steeds vaker sprake van desoriëntatie, verwarring, 

veranderingen in gedrag en verslechterde inschattingen. In een vergevorderd stadium heeft de patiënt 

zeer veel moeite met spreken, slikken en lopen (Alzheimer’s Association, 2018). Alzheimer wordt 

ingedeeld in verschillende stadia en de mate van beperkingen en symptomen neemt toe naarmate de 

patiënt zich in een verder gevorderd stadium bevindt.  

Weefsel van Alzheimerpatiënten wordt gekenmerkt door ophoping van het bèta-amyloïd (Aβ) eiwit 

buiten neuronen en ophoping van een abnormale vorm van het eiwit tau in neuronen. Deze abnormale 

vorm van tau worden ook wel neurofibrillaire tangles (NFT) genoemd. Deze veranderingen in het brein 

van de Alzheimerpatiënten is voor het eerst gezien in 1907 en sindsdien zijn er verschillende theorieën 

ontstaan over hoe de ophopingen leiden tot dementie en andere symptomen (Stelzmann et al., 1995). 

Momenteel denkt men dat de Aβ-plaques interfereren met de communicatie tussen synapsen van 

neuronen. NFTs daarentegen blokkeren de transport van verschillende essentiële moleculen binnenin 

de neuron zelf (Alzheimer’s Association, 2018). De amyloïd cascade theorie stelt dat het amyloïd 

precursoreiwit (APP), de precursor van Aβ, eerst normaal wordt geknipt door α-secretase. β- en γ-

secretases op hun beurt verwerken het eiwit verkeerd. Hierdoor ontstaat er een onbalans in productie 

en verwijdering van Aβ. Deze onbalans leidt tot aggregatie van de eiwitten. Ze vormen oligomeren en 

meerder oligomeren vormen met elkaar β-sheets. De β-sheets zetten zich af in de cel als plaques 

(Salomone et al., 2012; Hardy, 2009). Deze Aβ-plaques rekruteren verschillende componenten van het 

immuunsysteem, waaronder microglia, waardoor een ontstekingsreactie ontstaat. Wanneer deze 

microglia de hoeveelheid te verwijderen eiwitten niet meer aankunnen ontstaat een chronische 

ontstekingsreactie (Alzheimer’s Association, 2018).   

Recent is een aantal verbanden gevonden tussen verstoring van nucleocytoplasmatisch transport en 

neurodegeneratieve ziekten, maar ook gewone veroudering (Freibaum et al., 2015; Jovičić et al., 2015; 

D’Angelo et al., 2009). Ook is er gevonden dat tau kan interfereren met het nuclear pore complex (NPC) 

(Eftekharzadeh, 2018). 

In de vorige paragraaf kwam al naar voren dat er ook bij AlS sprake is van verstoring van het transport 

over de nuclear envelope. Er is een mogelijkheid dat eenzelfde mechanisme ten grondslag ligt aan de 

verstoring van nucleocytoplasmatisch transport in AD en ALS. Om dit te onderzoeken zal er in het 

volgende hoofdstuk eerst worden onderzocht hoe het transport over de nuclear envelope tot stand 

komt.  
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2. Het nuclear pore complex 
De definitie van een eukaryote cel is dat het een cel is met een nucleus, een celkern. In deze nucleus 

bevindt zich het genetische materiaal van de cel. De nucleus is afgescheiden van de rest van de cel 

door middel van de nuclear envelope. Door deze compartmentalizatie ontstaat er binnenin de nucleus 

een optimaal milieu voor transcriptie en wordt het DNA beschermd tegen (een grote hoeveelheid) 

toxische stoffen van buiten de kern. De nuclear envelope zorgt dus voor scheiding tussen transcriptie 

en translatie (Strulson et al., 2012). Het nuclear pore complex (NPC), één van de grootste 

eiwitcomplexen van eukaryote cellen, is de enige poort waardoor macromoleculen zoals RNA en 

eiwitten de celkern respectievelijk uit of in kunnen.  

De molecuulmassa van het NPC van een menselijke cel is ongeveer  

120 MDa (Hoelz et al., 2011). Het complex is opgebouwd uit 

ongeveer 30 verschillende soorten eiwitten, genaamd 

nucleoporines of nups, die in meerdere kopieën in het NPC 

aanwezig zijn. Hoeveel verschillende soorten nucleoporines het NPC 

precies bezit, verschilt per organisme. Samen vormen de 

nucleoporines een achtvoudig symmetrisch complex met een 

diameter van ∼100 nm(Gall, 1967). Aan zowel de nucleaire als de 

cytoplasmatische zijde van de NPC zijn asymmetrische 

nucleoporines verbonden. Zoals te zien is in figuur 1 verdelen Kim 

en Taylor (2017) het NPC in de volgende zeven subcomplexen: 

cytoplasmatische filament Nups (1), nucleoplasmatische en 

cytoplasmatische ring Nups (2), binnenste ring complex Nups (3), transmembraan Nups (4), centrale 

FG-nups (5), nucleaire basket Nups (6) en adaptor Nups (7) (Kim & Taylor, 2017).  

De nucleoplasmatische en cytoplasmatische ringen vormen samen met de binnenste ring een scaffold, 

een “ steiger”, waaraan FG-nups binden via structuren die “coiled coils” worden genoemd (Dultz et al., 

2008). Deze FG-nups bevatten veel herhalingen van de aminozuren fenylalanine (F) en glycine (G). 

Gemiddeld zitten er zo’n twintig aminozuren tussen de twee FG-herhalingen. FG-rijke gedeelten heten 

FG-domeinen. Naast de eigenschappen die het FG-domein met zich meebrengt kunnen FG-nups nog 

domeinen met een andere functie bezitten, zoals bijvoorbeeld het verankeren van de nup aan het NPC 

(Lemke, 2016). FG-nups zijn intrinsic disordered proteins (IDPs), wat betekent dat ze geen vaste 

secundaire en tertiaire  structuur bezitten (Dunker et al., 2001; Tompa, 2002). Dit komt door ze een 

aantal omvangrijke hydrofobe aminozuren bezitten en een groot aantal polaire en geladen 

aminozuren. Deze ladingen zorgen voor het ontbreken van een vaste structuur vanwege 

elektrostatische repulsie (Uversky, 2011; Oldfield & Dunker, 2014). IDPs kunnen beschouwd worden 

als een verzameling van structuren waar steeds tussen gewisseld wordt. Door deze grote structurele 

plasticiteit komen de IDPs steeds kort in aanraking met andere naburige moleculen. Met deze 

verschillende moleculen kunnen ze kort interacteren, voor ze weer in een andere conformatie vouwen 

(Dyson en Wright, 2005). IDPs kunnen ook functioneren als linkers door twee verschillende domeinen 

te verbinden. Door hun grote flexibiliteit en vermogen tot het aangaan van korte bindingen zouden 

FG-nups een belangrijke rol kunnen vervullen in het assembleren van verschillende 

scaffoldonderdelen. Hoe de FG-nups dit precies doen is echter niet bekend (Fischer et al., 2015).  

Figuur 1 Aangepast van Kim en Taylor, 2017 
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De FG-herhalingen van de FG-nups zitten in het kanaal van het NPC en vormen daar een soort zeef. 

Veel wetenschappers gaan ervan uit dat moleculen kleiner dan 30 tot 40 kDa vrij door de zeef kunnen 

bewegen en grotere moleculen slechts selectief kunnen passeren (Timney et al., 2016). Een onderzoek 

van Popken et al. (2015) laat echter ook zien dat bepaalde eiwitten met een hogere molecuulmassa 

van wel 90 tot 150 kDa na enkele uren via het NPC naar de nucleus kunnen zijn getransporteerd. Dit 

zou betekenen dat de barrière niet zo groot is als men denkt, maar dat tijd met name een rol speelt. 

Het transport van deze grotere moleculen is een actief proces waarbij interactie tussen nucleoporins 

en nuclear transport receptors (NTRs) als vereist verondersteld wordt (Timney et al., 2016). De NTRs 

gaan continu heen en weer tussen het cytoplasma en nucleoplasma. Ze binden cargo aan de ene kant, 

passeren het NPC en laten hun lading daar los. NTRs kunnen worden ingedeeld in importins en 

exportins, respectievelijk verantwoordelijk voor het importeren en exporteren van moleculen. Zoals 

te zien is in figuur 2 verloopt het selectieve transport van macromoleculen via actief transport. De 

energie die hiervoor nodig is wordt geleverd door het RanGTPase-systeem. RanGTP is de 

energieleverancier: het interacteert na nucleaire import met het NTR-cargo complex waardoor de 

importin en de cargo elkaar loslaten. Bij nucleaire export zorgt RanGTP dat de cargo bindt aan exportins 

zodat het hele complex het NPC kan passeren. Eénmaal in het cytoplasma valt dit complex uiteen. 

RanGEF (gunanine nucleotide exchange factor) in de nucleus en RanGAP (GTPase activerend eiwit) in 

het cytoplasma houden de chemische GTP-gradiënt op peil. Kort gezegd is RanGTP er dus voor 

verantwoordelijk dat importins de cargo loslaten in het nucleoplasma en dat exportins de cargo binden 

(Schmidt en Görlich, 2016; Izaurralde et al., 1997; Rexach & Blobel, 1995). Het NPC zorgt ervoor dat de 

RanGTP gradiënt in stand blijft doordat het diffusie van RanGTP en RanGDP over het membraan 

voorkomt.  

Figuur 2 Aangepast van Weberruss & Antonin, 2016. RanGTP zorgt voor energie tijdens actief 
transport van macromoleculen. Bij import bindt het aan het NTR-cargo complex zodat het 
uiteenvalt. Bij export bindt RanGTP aan exportin en cargo zodat het een complex vormt dat het 
NPC kan passeren. RanGEF en RanGap behouden de RanGTP-gradiënt. 
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Naast het binden aan de NTRs, bindt de cargo ook aan de FG-nups zelf. Het feit dat deze interactie het 

transport bevoordeeld staat vast, maar over de manier waarop dit gebeurd zijn de meningen verdeeld 

(Smidt en Görlich, 2016).  Het is namelijk niet duidelijk hoe de binding aan FG-nups de NPC honderd- 

tot duizendmaal meer permeabel maakt voor lading die aan NTR gebonden is dan voor ongebonden 

lading van gelijke grootte. Interactie tussen het NTR-cargo complex en de FG-nups zou het transport 

ook kunnen vertragen, omdat al deze bindingen losgebroken moeten worden voor het NTR-cargo 

complex verder kan opschuiven in de goede richting. Daarnaast verklaart het ook niet waarom het 

transport van moleculen die niet aan een NTR zijn gebonden geblokkeerd, dan wel zeer veel vertraagd, 

wordt (Hülsmann et al., 2012). 

Een model dat de laatste jaren veel besproken wordt is het zogenaamde selective phase model. Dit 

model, dat voor het eerst genoemd werd door Ribbeck en Görlich (2001), neemt aan dat de FG-

domeinen als het ware aan elkaar plakken. Dit kan zowel binnen dezelfde nucleoporin als tussen 

verschillende nucleoporins zijn. Door al deze interacties tussen FG-domeinen wordt er een soort 

zeefachtige hydrogel gevormd die toestaat dat kleine moleculen over de NPC diffunderen, maar 

voorkomt dat grote moleculen daartoe in staat zijn. NTRs maken de contactpunten tussen de 

verschillende FG-domeinen los en ontwarren dus het netwerk dat gevormd wordt. Op deze manier is 

het mogelijk dat ook macromoleculen het NPC (sneller) kunnen passeren (Kustanovich & Rabin, 2004; 

Ribbeck & Görlich, 2001).  Vier verschillende bevindingen ondersteunen het selective phase model. 

Ten eerste zijn er in gist FG-domeinen gevonden die aan elkaar plakken (Frey & Görlich, 2007; Patel et 

al., 2007). Daarnaast vormen zich spontaan FG hydrogels wanneer de concentratie FG-domeinen hoog 

genoeg is (Frey et al., 2006; Frey & Görlich, 2009; Milles & Lemke, 2011). Als laatste passeren ladingen 

gekoppeld aan NTRs de hydrogel tot 20000 keer sneller en is de diffusiesnelheid van cargo gekoppeld 

aan importin-β in een intragel ongeveer gelijk aan die van het passeren van een authentieke NPC (Frey 

& Görlich, 2007; Frey & Görlich, 2009; Yang et al., 2004; Kubitscheck et al., 2005; Hülsmann et al., 

2012). Verder onderzoek in echte NPCs moet echter uitwijzen of het selective phase model inderdaad 

het juiste model is. 
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3. Het nuclear pore complex, ALS en Alzheimer 
Zowel de ziekte van Alzheimer als Amyotrofe Laterale Sclerose en andere neurodegeneratieve ziekten 

zijn dus recentelijk gelinkt aan verminderd functioneren van het nuclear pore complex. Er zijn ten 

minste drie typen mechanismen die nucleocytoplasmatisch transport verstoren, namelijk het loslaten 

van NTRs, eiwitten van het RanGTPase-systeem en nucleoporins van het NPC (1), mislocalizatie en 

aggregatie van RNA-bindende eiwitten (2) en een verminderde chaperoneactiviteit van nucleaire 

importreceptoren (3) (Fahrenkrog & Harel, 2018). 

Bij het eerste mechanisme laten nucleoporins, Ran-eiwitten en NTRs los van het NPC. De ziekte van 

Huntington, ook een neurodegeneratieve ziekte, is één van de eerste ziekten waarbij men dit gezien 

heeft. Net als in ALS en AD is er bij deze ziekte ook sprake van eiwitaggregaten in de cel. Het eiwit 

huntingtin hoopt zich in dit geval op en vormt inclusies in de nucleus van bepaalde hersencellen. In 

deze inclusies zijn onder andere de FG-nup Nup62 en  Nup88, onderdelen van de cytoplasmatische 

ring, aangetroffen. Ook zijn RanGAP1, twee mRNA exportfactoren en de nucleoporin Sec13 

geassocieerd met eiwitaggregaten in HD (Suhr et al., 2001; Grima et al., 2017; Gasset-Rosa et al., 2017). 

Doordat enkele nucleoporins, NTRs of onderdelen van het RanGTPase-systeem zich niet meer 

bevinden op hun originele plaats ontstaat er schade aan het NPC. Hoe deze schade precies leidt tot 

een verstoord nucleocytoplasmatisch transport is niet bekend. 

In mechanisme twee is er sprake van het blokkeren van de pore, waardoor transport door het kanaal 

verhinderd wordt. Dit blokkeren van de pore, ook wel “plugging” genoemd gebeurt door 

eiwitaggregaten. Zo kan het toxische polypeptide proline:arginine (PRn),  dat gecodeerd wordt door 

G4C2 herhalingen op het C9ORF72, binden aan FG-domeinen van FG-nups in het centrale kanaal van 

het NPC. Hier blokkeren ze het kanaal en verhinderden ze nucleocytoplasmatisch transport (Shi et al., 

2017).  

Naast het faciliteren van transport over de nuclear envelope functioneren NTRs ook als chaperone-

eiwit (3) (Jäkel et al., 2002; Hofweber et al., 2018; Guo et al., 2018). Chaperone-eiwitten zijn in de cel 

betrokken bij het correct vouwen van eiwitten. Ook kunnen ze een rol spelen in het assembleren van 

eiwitcomplexen (Ellis, 2006). Uit deze verschillende onderzoeken volgt bijvoorbeeld dat de NTR 

transportin-1 het vormen van eiwitfibrillen van FUS, TAF15, EWSR1, hnRNPA1 en hnRNPA2 in 

specifieke situaties kan voorkomen. Hetzelfde geldt voor importin α die fibrillizatie van TDP-43 kan 

voorkomen. Transportin-1 blijkt ook betrokken bij het verspreiden van gevormde eiwitfibrillen over 

naburige cellen en het afbreken van deze fibrillen (Guo et al., 2018). 

Verstoring van het nuclear pore complex bij amyotrofe laterale sclerose 
Hoewel de genetische achtergrond van veel ALS-typen verschillend is, wordt gedacht dat veel typen 

van te ziekte tot stand komen door gemeenschappelijke mechanismen. Een potentieel 

gemeenschappelijk mechanisme is het verstoren van het nucleocytoplasmatisch transport. Deze 

verstoring kan teweeg worden gebracht door mutaties in verschillende ALS-genen, zoals C9ORF72 en 

in eiwitten met NLSs zoals FUS en hnRNPA1 (Dormann et al., 2010; Liu et al., 2016; Freibaum et al., 

2015). Ook is er gevonden dat afzettingen van TDP-43 interfereren met nucleocytoplasmatisch 

transport van eiwitten en RNA (Woerner et al., 2016).  

Drie bekende onderzoeken van Freibaum et al. (2015), Jovičić et al. (2015) en Zhang et al. (2015) lieten 

verstoringen in nucleocytoplasmatisch transport zien in Drosophila, gistcellen en stamcelmodellen met 

C9ORF72-gemedieerde ALS en frontotemporale dementia (FTD). Verschillende onderdelen van het 

NPC versterkten of verminderden de toxiciteit die veroorzaakt werd door de GR en PR DPRs, wat 

betekent dat DPRs betrokken zijn bij verstoringen in transport door het NPC (Boeynaems et al., 2016). 
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Het is bekend dat DPRs die arginine bevatten zich kunnen ophopen in verschillende subcellulaire 

structuren zoals nucleoli en stress granules (Lee et al., 2016). Recent heeft men ook afzettingen van 

DPRs gevonden in het centrale kanaal van het NPC (Shi et al., 2017). De poly-Pro-Arg (poly(PR) 

dipeptide bindt aan polymerische vormen van fenylalaline:glycine herhalingen (FG) van de FG-nups. 

Zo is bijvoorbeeld gevonden dat poly(PR) aan Nup54 en Nup98 bindt en het vormen van cross-β 

polymeren stimuleert. Wanneer het gen coderend voor Nup54 gemuteerd werd, kon poly(PR) niet 

binden en vormden zich ook geen polymeren. Aanwezigheid van DPRs verlaagden de dynamiek van en 

het transport door het NPC. Hieruit volgt dat de toxiciteit van DPRs deels wordt verklaard doordat de 

DPRs de specifieke phase transition van FG-nups zo verstoren dat ze samenklonteren en het centrale 

kanaal van het NPC blokkeren (Lee et al., 2016). De DPRs verstoren het nucleocytoplasmatisch 

transport hier dus via mechanisme 2.   

Naast het blokkeren van de pore wijzen een aantal experimenten ook op het loslaten van nucleoporins 

en onderdelen van het RanGTPase-systeem van de pore. Naast mechanisme 2 is er dus ook sprake van 

mechanisme 1. RanGAP1 is gevonden in RNA foci en verschillende nucleoporins, zoals de scaffold 

Nup205 en Nup107 hopen zich ook op in cellen van C9ORF72 ALS-patiënten. In patiënten met de SOD1-

variant van ALS zijn ophopingen van nucleoporins en RanGAP1 in het cytoplasma aangetroffen (Zhang 

et al., 2015; Shang et al., 2017; Kinoshita et al., 2009). Deze ophopingen zijn herkend als stress granules 

(SG): dynamische RNA-eiwitcomplexen in het cytoplasma die RNA-bindende eiwitten, mRNA en 

translatie initiatiefactoren bevatten. SGs bevatten ook Ran en een aantal NTRs en spelen een 

belangrijke rol in de pathologie van ALS en FTD (Li et al., 2013; Zhang et al., 2018).  Hoe mislokalisatie 

van deze onderdelen bijdraagt aan de pathologie van ALS is niet precies bekend.  

Als laatste is er ook bewijs voor mechanisme 3 bij ALS. De NTR transportin-1 is naast zijn rol in 

nucleocytoplasmatisch transport ook betrokken bij het tegengaan van verspreiding van 

eiwitophopingen in ALS. Daarnaast kan transportin-1 gevormde FUS-aggregaten weer uit elkaar halen 

(Hofweber et al., 2018; Yoshizawa et al., 2018). Men suggereert dat NTRs in ALS overweldigd zijn door 

de hoeveelheid eiwitaggregaten, waardoor ze niet meer in staat zijn de vorming van aggregaten te 

stoppen en bestaande aggregaten af te breken (Guo et al., 2018). Daarnaast hebben experimenten 

uitgewezen dat de expressie van nucleaire import receptoren in patiënten met ALS/FTD verlaagd is 

(Kim & Taylor, 2017; Nishimura et al., 2010). 

Verstoring van het nuclear pore complex bij de ziekte van Alzheimer 
De link tussen de ziekte van Alzheimer en verstoringen in het nucleocytoplasmatisch transport is veel 

recenter en veel experimenten leveren indirect bewijs. Verschillende onderzoeken wijzen op 

mislokalisatie van onderdelen die betrokken zijn bij het transport over de nuclear envelope. Deze 

onderdelen zijn onder andere aangetroffen in zogenaamde Hirano bodies, staafvormige intracellulaire 

structuren die aangetroffen worden in bepaalde neuronen in de hippocampus van 

Alzheimerpatiënten. Deze Hirano bodies bestaan uit verschillende eiwitten, zoals actine en eiwitten 

die actine binden (Sheffield, 2006). Verstoring van het NPC gaat dus via mechanisme 1. 

In 2006 vonden Lee et al. importin α1 was opgehoopt in Hirano bodies in de neuronen van de 

hippocampus van Alzheimerpatiënten. Als controle vond men in weefsel van leeftijdsgenoten echter 

dat importin α1 zich verspreidde over het cytoplasma. In het cytoplasma vormt importin α1 een 

complex met importin β en de NLS van een cargo-eiwit. Dit complex gaat naar het NPC en verplaatst 

zich door de centrale kanaal door interacties met het NPC aan te gaan. Na transport valt het complex 

uiteen en worden de importins gerecycled naar het cytoplasma (Weis, 2003; Xu & Massagué, 2004). 

Omdat importin α1 een sleutelrol vervult in nucleocytoplasmatisch transport, zou deze mislokalisatie 

kunnen leiden tot een verstoring in het transport van andere cruciale nucleaire eiwitten (Lee et al., 

2006). Een ander onderzoek wijst op de ophoping van de nucleaire transportfactor 2 (NTF2) in 
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hippocampale cellen van Alzheimerpatiënten. NTF2 is in cellen, samen met vele andere factoren, 

betrokken bij import van eiwit in de nucleus (Cushman et al., 2004). Het is aangetroffen in aggregaten 

die zich vlakbij de nucleus bevinden. Wat de gevolgen zijn van de mislokalisatie van NTF2 is echter niet 

bekend. Men speculeert dat mislokalisatie kan leiden tot verstoring van het nucleocytoplasmatisch 

transport of een verhoogde formatie van neurofibrillaire tangles en celdood van neuronen door een 

overexpressie van NTF2 (Sheffield et al., 2006).  

Een recente studie laat zien dat het pathologische tau-eiwit interactie heeft met onderdelen van het 

NPC (Eftekharzadeh et al., 2018). Men vond dat Nup98 niet evenredig was verdeeld over de nuclear 

envelope van cellen van Alzheimerpatiënten met gefosforyleerd tau-eiwit (phospho-tau) of een 

misgevouwen versie van het eiwit. Daarnaast was Nup98 in cellen met NFTs gemislokaliseerd naar het 

cytoplasma. Vaak was er sprake van colokalisatie van Nup98 met de NFT. Nup 98 is één van de meest 

voorkomende nucleoporins en bevat daarnaast de grootste hoeveelheid FG-herhalingen (Schmidt & 

Görlich, 2015). Naast Nup98 vertoonde ook de FG-nup Nup62 een onevenredige verdeling over de 

nuclear envelope en werd het aangetroffen in het cytoplasma.  Deze mislokalisatie heeft als mogelijk 

gevolg dat de diffusiebarrière van het NPC verstoord wordt. Door kernen uit cellen van 

Alzheimerpatiënten te isoleren hebben Eftekharzadeh et al., (2018) de permeabiliteit van het NPC 

getest. Dextrans, testmoleculen, die een hogere molecuulmassa hadden dan de diffusiebarrière 

normaal gesproken toelaat werden gebruikt om dit te onderzoeken. Uit hun experiment bleek dat deze 

moleculen de barrière passeerden in cellen van Alzheimerpatiënten in een vergevorderd stadium van 

de ziekte. Dit wijst op een “leaky” pore, oftewel een lekkend NPC. Door een leaky pore zouden eiwitten 

kunnen mislokalizeren. Op een plek waar ze niet horen zouden eiwitten toxisch kunnen zijn. Daarnaast 

worden er processen in een cel verstoord wanneer bepaalde essentiële eiwitten niet aanwezig zijn op 

de plek waar ze zouden moeten zijn (D’Angelo et al., 2009). Nog een ander experiment laat een 

verstoring in de Ran-gradiënt in cellen met phospho-tau zien. Ook experimenten met Tau transgene 

muizen bevestigen de vorige uitkomsten. Hierbij werd wild type tau of een mutante vorm van tau tot 

overexpressie gebracht. De mutante vorm van tau zorgde voor de formatie van NFTs. Na isolatie van 

de celkernen van de trangene muizen bleek dat NPCs van cellen met tangles grotere dextranmoleculen 

doorlieten dan NPCs van cellen zonder NFTs. (Eftekharzadeh, 2018).  

Tot nu toe is er dus bewijs gevonden voor ongeregeldheden in het nucleocytoplasmatische transport 

in cellen van Alzheimerpatiënten volgens mechanisme 1. In deze cellen is mislokalisatie gevonden van 

importin α1, NTF2, Nup98, Nup62 en moleculen van het RanGTPase-systeem. Er is nog geen bewijs 

voor verstoring van nucleocytoplasmatisch transport via mechanismen 2 en 3, of via een nog ander 

onbekend mechanisme. In de toekomst zal er dus nog meer onderzoek gedaan moeten worden naar 

het functioneren van NPCs in cellen van Alzheimer-patiënten. 
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Discussie 
Er zijn tot nu toe minimaal drie mechanismen bekend waardoor verstoring van het 

nucleocytoplasmatisch transport kan optreden (Fahrenkrog & Harel, 2018). Dit zijn achtereenvolgens 

het loslaten van NTRs, eiwitten van het RanGTPase systeem en nucleoporins van het NPC (1), 

mislokalizatie en aggregatie van RNA-bindende eiwitten (2) en een verminderde chaperoneactiviteit 

van nucleaire importreceptoren (3). 

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er bij ALS sprake is van verstoring van het 

nucleocytoplasmatisch transport door alle drie de mechanismen. Er is sprake van mislokalisatie van 

onderdelen die betrokken zijn bij nucleocytoplasmatisch transport, maar ook van RNA-bindende 

eiwitten. Daarnaast is er bewijs voor een verminderde expressie van transportin-1. De link tussen 

dysfunctie van het NPC en de ziekte van Alzheimer is veel recenter (Sheffield et al., 2006). Tot nu toe 

is er enkel bewijs voor mislokalizatie van NTRs, nucleoporins en onderdelen van het RanGTPase-

systeem.  

Het is goed mogelijk dat pathofysiologische kenmerken van de ziekte van Alzheimer, zoals het ophopen 

van tau en de vorming van Aβ plaques ook via mechanisme 1 en 3 kan lopen. Zo zouden RNA-binding 

proteins gevonden kunnen worden in de Aβ plaques of in de NFTs. Ook is het niet ondenkbaar dat 

NTRs als chaperone betrokken zijn bij de disaggregatie van tau of Aβ. Verder onderzoek moet uitwijzen 

of dit inderdaad zo is. Daarnaast is het aannemelijk dat er nog meer mechanismen zijn waardoor het 

nucleocytoplasmatisch transport in ALS en AD verstoord is. Een voorbeeld hiervan zou bijvoorbeeld 

een verminderde functie van het protein quality control system zijn, waardoor schade aan de pore 

minder makkelijk of langzamer gerepareerd wordt. 

Bij zowel ALS als AD is er dus sprake van mislokalizatie van nucleoporins en NTRs. Hoewel het bij ALS 

en AD gaat over verschillende nucleoporins en NTRs zou mislokalizatie van deze onderdelen hetzelfde 

effect op de pore kunnen hebben. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe defecte pores worden 

hersteld. Het is mogelijk dat een potentieel mechanisme dat betrokken is bij reparatie van de pore 

hetzelfde is bij mislokalizatie van verschillende soorten nups. Een grote kanshebber als 

reparatiemechanisme is het Endosomal Sorting Complexes Required for Transport (ESCRT). 

Verschillende onderzoeken wijzen op dit mechanisme bij schade aan het NPC. Bij een disfunctionele 

pore wordt ESCRT ingeschakeld die zorgt voor remodeling van de nuclear envelope (Thaller et al., 

2019). Men kan zich indenken dat schade aan dit mechanisme ook zorgt voor verstoring van 

nucleocytoplasmatisch transport. Van ALS is bekend dat een mutatie in het CHMP2B-gen, een 

onderdeel van het ESCRT-III complex, causaal is voor ALS-FTD (Cox et al., 2010). Een onderzoek van 

Webster et al. (2014) wijst naar een mogelijke betrokkenheid van ESCRT bij de verwijdering van defecte 

NPCs. Hoe dit precies werkt en of dit ook een rol speelt in de ontwikkeling van andere 

neurodegeneratieve ziekten, zoals Parkinson en Huntington, moet nog blijken. 

Daarnaast is er nog een belangrijke vraag waar nog geen antwoord op gevonden is. Namelijk: in 

hoeverre verklaart een defect in nucleocytoplasmatisch transport de pathofysiologische verschijnselen 

in ALS en AD (Kim & Taylor, 2017)? De kans is groot dat defecten in andere cellulaire processen in 

gelijke mate, of zelfs hogere mate bijdragen aan het ALS of AD fenotype. Een voorbeeld hiervan is 

schade aan de telomeren van chromosomen of een verstoring van signaaltransductie binnen een 

neuron. Ziekten zouden kunnen ontstaan als gevolg van een afnemend vermogen om succesvol om te 

gaan met leeftijdsgebonden toenamen in oxidatieve, metabolische en ionische stress. (Mattson & 

Magnus, 2006). Er is ook niet bekend of de eiwitophoping van TDP-43 en daarmee een ontregeld 

nucleocytoplasmatisch transport ziekteverschijnselen veroorzaakt, of dat de symptomen verklaard 
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worden door een gebrek aan functionerend TDP-43 in de nucleus (Neumann et al., 2006; Kim & Taylor, 

2017). 

Daarnaast is de vraag naar oorzaak en gevolg interessant en noodzakelijk om te stellen. In deze scriptie 

is namelijk in de eerste plaats uitgegaan van het feit dat defecten in nucleocytoplasmatisch transport 

een gevolg zijn van de pathofysiologische kenmerken in ALS en AD. De symptomen, zoals ophopingen 

van specifieke eiwitten, zouden echter evenzeer een gevolg kunnen zijn van een defect NPC. In dit 

geval wordt het nucleocytoplasmatisch transport allereerst aangetast en vallen de ziekteverschijnselen 

(groten)deels te verklaren vanuit dit defect. In ALS lijkt bijvoorbeeld het blokkeren van de pore door 

DPRs een verstoring in nucleocytoplasmatisch transport te veroorzaken. Het defecte NPC is dan een 

gevolg van verkeerde transcriptie en translatie van het C9ORF72-gen. Aan de andere kant zou de 

ophoping van deze eiwitten in het centrale kanaal ook het gevolg kunnen zijn van een reeds 

disfunctionerende pore.  

In de toekomst zal er verder onderzoek nodig zijn naar het verband tussen het nuclear pore complex 

en amyotrofe laterale sclerose en de ziekte van Alzheimer. Mogelijk worden er meer overeenkomsten 

gevonden tussen de mechanismen achter beide ziekten, of blijkt dat de rol van verstoord 

nucleocytoplasmatisch transport in ALS en AD slechts zeer klein is. In dit geval zouden interventies die 

een defecte pore voorkomen slechts een druppel op een gloeiende plaat vormen. Mochten er wel 

gemeenschappelijke mechanismen ten grondslag liggen aan amyotrofe laterale sclerose en de ziekte 

van Alzheimer, dan kan verder onderzoek heel vruchtbaar blijken voor de ontwikkeling van medicatie 

en interventiemethoden.  
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