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DYNAMIEK VAN EIWITTEN EN BLAASJES IN
GEREGULEERDE SECRETIE
Van een simpele beweging tot een geniale gedachte, onze hersenen doen het snel en vaak zonder
dat we ons er van bewust van zijn. De hersenen van de mens zijn wellicht het meest complex van
alle dieren. Hoe de hersenen precies werken begrijpen we nog niet goed. De hersenen bestaan uit
een ingewikkeld netwerk van biljoenen zenuwcellen. In dit netwerk ontvangen, verwerken en
verzenden zenuwcellen elektrische signalen van en naar elkaar.

Cellen zijn in essentie zakjes water omgeven door een membraan van vetten. Deze ‘zakjes’ zijn
gevuld met o.a. organellen zoals de celkern (waarin het DNA ligt), mitochondria (voor energie
productie) en transport- en communicatieblaasjes. In het water van de cel bewegen vele eiwitten
en moleculen. Waar DNA het instructieboek is voor de opbouw van eiwitten, zijn de eiwitten zelf
de daadwerkelijke uitvoerders. Eiwitten zijn minuscule machines en essentieel voor praktisch alle
functies in de cel. En daarmee vormen ze de basis van elk organisme. Het ontdekken van deze
eiwit functies en hoe deze functies gereguleerd worden door een samenspel met andere eiwitten
en moleculen vormt een belangrijk aspect van de moderne biologie.

Zenuwcellen zijn er in allerlei soorten en maten, maar globaal gezien heeft een zenuwcel de
volgende structuren: meerdere dendrieten, een soma, een axon en vele synapsen (zie Figuur 1.1).
De dendrieten functioneren als een antenne. Dendrieten kunnen door hun uitgebreide
'boomstructuur' van vele zenuwcellen signalen ontvangen. Tevens integreren de dendrieten deze
signalen en sturen via het soma een nieuw signaal het axon in. Het axon stuurt het elektrische
signaal door naar de dendrieten van naburige zenuwcellen. Een synaps fungeert hierbij als
schakeling tussen het axon en een dendriet. Een elektrisch signaal van cel A gaat via het axon naar
een synaps, wordt daar tijdelijk omgezet in een chemisch signaal, en gaat als elektrisch signaal
weer verder in de dendrieten van cel B. Om deze structuren op te bouwen, te onderhouden en te
laten functioneren is een complex en dynamisch systeem van eiwit- en celorganellentransport
aanwezig. In dit proefschrift beschrijf ik nieuw onderzoek naar deze dynamische transport
systemen.

In de synaps vindt dus de omzetting van elektrisch naar chemisch naar elektrisch signaal plaats.
Dit gebeurt via de uitscheiding—secretie—en detectie van chemische signaalstoffen. Een synaps
bestaat uit twee losse delen (de pre- en postsynaps, met tussenin een spleet) die stevig aan elkaar
verankerd zitten. Cel A scheidt aan de presynaps signaalstoffen uit en cel B detecteert deze aan de
postsynaps zijde (zie figuur 1.1). De presynaps bevat blaasjes gevuld met signaalstoffen
(neurotransmitters). In gereguleerde secretie liggen enkele van deze blaasjes strak tegen het cel
membraan aan (zijn gedokt), wachtend op het elektrisch signaal (actie potentiaal) om te kunnen
fuseren (samensmelten) met het celmembraan. Hierbij worden de signaalstoffen uitgescheiden.
Een van de eiwitten essentieel bij het dokken en fuseren van de blaasjes met het celmembraan is
Munc18-1. Een deel van dit proefschrift bevat belangrijke nieuwe bevindingen betreffende
Munc18-1 (zie onder).

De kans dat een presynaps na een elektrisch signaal signaalstoffen uitscheidt is variabel en
afhankelijk van het type cel (dus niet altijd fuseert een blaasje na een stimulus). Bij zenuwcellen
van het gehoor of het oog ligt deze kans rond de 100%. Bij zenuwcellen verantwoordelijk voor
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cognitieve processen is deze kans gemiddeld veel lager. Maar deze kans op secretie—de sterkte
van een synaps—is sterk gereguleerd. Deze regulatie is zelfs de basis van verwerking en opslag
van informatie in de hersenen. Met andere woorden, de regulatie van de sterkte van de synaps is
belangrijk voor geheugenvorming en leerprocessen. Een van de nieuwe bevindingen in dit
proefschrift duidt er sterk op dat Munc18-1 de sterkte van individuele synapsen reguleert—de
dynamiek van Munc18-1 is daarbij essentieel.

Een belangrijke techniek om de functie en locatie van een specifiek eiwit (zoals Munc18-1) te
bepalen is door ze te labellen aan Groen Fluorescente Eiwitten (GFP). Deze GFP eiwitten, en
varianten daarvan zoals Venus, kunnen gebruikt worden om andere eiwitten te visualiseren in een
anders doorzichtige cel. Additionele technieken, zoals FRAP (Fluoresence Recovery after
Photobleaching) en TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence), maken het mogelijk om de
dynamiek van deze fluorescente eiwitten te bepalen. Deze technieken zijn essentieel geweest
voor een groot deel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift.

Met behulp van FRAP meet je de bewegelijkheid van een fluorescent gelabeld eiwit in de cel. Een
krachtige laser bleekt lokaal, b.v. in de synaps, alle kopieën van een fluorescent gelabeld eiwit.
Daarna observeer je hoe snel en tot welk niveau de fluorescentie terugkeert. Fluorescentie keert
terug doordat ongebleekte, fluorescente eiwitten de synaps weer binnenkomen. Alsof je in een
stad van alle auto's de koplampen kapot maakt en van bovenaf observeert hoe het licht er weer
terugkeert. Dit doordat nieuwe auto's komen en auto's met kapotte lampen weggaan. Dit zegt je
iets over de mobiliteit van auto’s in en rond de stad. Met behulp van TIRF observeer je alleen
fluorescente eiwitten die zich dicht bij het celmembraan bevinden. Men kan daarmee bepalen
wat de relatieve afstand en snelheid van fluorescent gelabelde blaasjes is tot het celmembraan.

Dit proefschrift bevat een algemeen inleidend hoofdstuk (1), 4 experimentele hoofdstukken (2
t/m 5) die verschillende aspecten van eiwit en blaasjes dynamiek beschrijven, en een hoofdstuk
met algemene discussie (6).

Hoofdstuk 2 presenteert een nieuw muismodel voor de bestudering van Munc18-1. Deze muizen
zijn genetisch zo aangepast dat ze een fluorescent Munc18-1 ( Munc18-1-Venus) tot expressie
brengen. In dit hoofdstuk karakteriseren we deze muizen. We laten zien dat zowel de ontwikkeling
als de communicatie van gekweekte zenuwcellen uit de hippocampus van Munc18-1-Venus
muizen normaal is. Dit toont aan dat het eiwit Munc18-1-Venus volledig functioneel is. De
hippocampale zenuwcellen van deze muizen vormen dus een uitstekend modelsysteem voor het
bestuderen van de functie van Munc18-1. Ook laten we zien dat de expressie van een specifieke
variant van Munc18-1 zeer gereduceerd is in de hersenstam van Munc18-1-Venus muizen. Het feit
dat deze muizen niet ouder worden dan 3 weken oud suggereert dat deze variant belangrijk is
voor vitale functies geregeld vanuit de hersenstam. Ook ontdekten we zien dat deze variant
mogelijk de voornaamste Munc18-1 variant is in de Calyx of Held, een veelvuldig gebruikte model
synaps. Deze muizen zijn dus geschikt voor de bestudering van Munc18-1 en het variant eiwit.

In hoofdstuk 3 gebruiken we Munc18-1-Venus muis om de dynamiek van Munc18-1 in axonen en
synapsen van gekweekte hippocampale zenuwcellen te bestuderen. We beantwoorden hier drie
vragen betreffende de dynamiek en transport van Munc18-1. 1) We vragen hoe Munc18-1 door
axonen richting synapsen getransporteerd wordt. We gebruiken FRAP om aan te tonen dat
Munc18-1 in volgroeide zenuwcellen op een andere manier getransporteerd wordt dan in
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ontwikkelende zenuwcellen. Het passieve transport in volgroeide zenuwcellen is vooral
afhankelijk van een ander eiwit, syntaxin-1, dat langst het celmembraan diffundeert. 2) We
onderzoeken hoe Munc18-1 tussen axon en synaps uitwisselt. We vinden dat Munc18-1 relatief
snel uitwisselt tussen het axon en de synaps, hoogstwaarschijnlijk via diffusie. Tezamen
suggereert dit dat diffusie voldoende is om kleine componenten van de cel uit te wisselen tussen
naburige synapsen. 3) Ten slotte laten we zien dat tijdens secretie Munc18-1 in de synaps
mobieler wordt en zich verspreidt in het axon. Naderhand hergroepeert Munc18-1 zich weer in
synapsen. De mate van hergroepering correleert met een verandering in sterkte van de synaps.
We laten zien dat dit mechanisme, tot onze verbazing, onafhankelijk is van syntaxin-1. Wel is de
hergroepering afhankelijk van de fosforylering (toevoeging van een fosfaatgroep) van Munc18-1
door het kinase eiwit PKC. We beschrijven dus in dit hoofdstuk dat de hoeveelheid Munc18-1 in de
synaps dynamisch is en gereguleerd wordt door PKC om de sterkte van de synaps naar behoefte
aan te passen.

Hoofdstuk 4 beschrijft de dynamiek van blaasjes voordat deze fuseren met het celmembraan en
signaalstoffen uitscheiden. Hiervoor gebruiken we een belangrijk model systeem voor de
bestudering van gereguleerde secretie: chromaffiene cellen uit de bijnier van muizen. De
dynamiek van deze blaasjes kan belangrijk zijn om een voortdurende secretie van signaalstoffen
te ondersteunen. Wanneer gedokte blaasjes fuseren met het celmembraan moeten nieuwe
blaasjes dokken met het celmembraan. Het is onduidelijk of blaasje die gaan dokken al aan het
membraan liggen. Het kan ook zijn dat zulke blaasjes eerst getransporteerd moeten worden
richting het celmembraan en dus mobiel zijn. Met behulp van TIRF en fluorescente signaalstoffen
hebben we bepaald wanneer en met welke snelheid blaasjes (die gaan fuseren) richting het
celmembraan bewegen. Ook hebben we de dynamiek van zulke blaasjes gekarakteriseerd in
chromaffiene cellen die of geen gedokt blaasjes hebben of een incomplete aanvulling hebben.
We vinden dat mobiele blaasjes een significant deel van de secretie ondersteunen. Mobiele
blaasjes vertonen rechtlijnige beweging richting het celmembraan wat er op duidt dat deze
blaasjes actief getransporteerd worden. Dit suggereert dat er, naast een groep van gedokte
blaasjes, een tweede groep van dynamische blaasjes is die gereguleerde secretie ondersteunt.

In hoofdstuk 5 beschrijven we het transport van syntaxin-1 in ontwikkelende zenuwcellen.
Syntaxin-1 wordt mogelijk via transportblaasjes getransporteerd. Hierbij functioneert syntaxin-1
mogelijk als 'anker' eiwit dat motor eiwitten verbindt met transport blaasjes. Anderzijds is het
mogelijk dat syntaxin-1 via diffusie in het membraan getransporteerd wordt, zoals we vonden in
hoofdstuk 3 voor volgroeide neuronen. We presenteren een nieuwe methode om syntaxin-1
specifiek op blaasjes te detecteren. Hiermee hebben we sterke aanwijzingen kunnen verkrijgen
die er op wijzen dat beide transport mechanismen tegelijkertijd plaatsvinden in ontwikkelende
neuronen. Deze nieuwe methode creëert de mogelijkheid om de functie van syntaxin-1 als ‘anker’
eiwit verder te onderzoeken.

Met de resultaten uit dit proefschrift hebben we meer inzicht verkregen in enkele basale
mechanismen die onderliggen aan de werking van de hersenen. De dynamiek van eiwitten en
blaasjes blijken hierbij een belangrijke rol te spelen.
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