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Multipronged Regulation of Cell Cycle Proteins by the Deubiquitinase 
USP13  

 

Post translationele modificaties (PTMs) van proteïnen zijn essentiële 
regulatorische mechanismen van cellulaire pathways, zoals de celdeling 
cyclus. Eén van de meest voorkomende PTMs van celcyclus proteïnen is 
hun conjugatie met ubiquitine, in een process gekend als ubiquitinatie. 
Ubiquitinatie kan leiden tot verschillende cellulaire uitkomsten, maar in 
veel gevallen leidt het tot degradatie door het proteasoom van het 
geubiquitineerde substraat. Het menselijke genoom encodeerd ~100 
DUBs, die geclassificeerd worden in verschillende families. USP13, een lid 
van de USP familie, oefent een directe controle uit op de stabiliteit van 
verschillende proteïnen die betrokken zijn in kanker pathways.  

In deze PhD thesis hebben we twee nieuwe USP13 substraten 
geïdentificeerd, namelijk Aurora B en CDH1 (cell devidion cycle (CDC20)-
homologue 1). Verder hebben we de moleculaire/cellulare regulatie ervan 
gekarakteriseerd.  

Aurora B is een belangrijke cell cyclus regulator. De eiwitfunctie van 
Aurora B is sterk afhankelijk van de intracellulare lokalisatie en eiwit 
niveaus tijdens de celcyclus. Dit is gedeeltelijk gereguleerd door 
ubiquitinatie. We vonden dat USP13 in staat is tot interactie met, en 
stabilisatie van Aurora B in cellen, in het bijzonder voor de ingang van de 
mitose. We tonen eveneens bewijs dat USP13 deubiquitinatie van Aurora 
B promoot en/of deze beschermt van degradatie op een niet-katalytische 
manier. Daarenboven identificeerden we dat USP13 de localisatie van 
Aurora B controleert tijdens de start van de mitose.  

CDH1, daarentegen is één van de adapters/activators van de anafase-
promotend complex/cyclosoom (APC/C) E3 ubiquitine ligase, die de 
processie en exit van mitose controleert. Wij vonden dat USP13 bindt aan 
CDH1 in cellen en het stabiliseert. We tonen aan dat downregulatie van 
USP13 expressie resulteert in CDH1 destabilisatie, terwijl overexpressie 
van USP13 CDH1 accumulatie induceert. Overeenkomstig, de half-leven 
van CDH1 neemt toe wanneer USP13 tot overexpressie gebracht wordt, en 
is gereduceerd wanneer USP13 wordt gedownreguleerd in niet-
gesynchroniseerde cellen.  

Tot slot, rapporteren we indicatie dat genetische of chemische modulatie 
van cellulaire concentratie/activiteit van USP13 een invloed heeft op de 
onverstoorde progressie van de cel cyclus.  

In het algemeen ontrafelt deze PhD thesis de moleculaire en cellulaire 
connecties tussen USP13 en de cel cyclus regulatoren Aurora B en CDH1, 
die potentieel betrokken zijn in de re-programmatie van de cel cycli in 
kanker cellen. 
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