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Zenuwcellen communiceren via signaaloverdracht in stucturen die synapsen worden genoemd. 

Tijdens dit proces wordt een elektisch signaal in de vorm van een actiepotentiaal die door een axon 

loopt omgezet in een chemisch signaal, door middel van afgifte van neurotransmitters. 

Neurotransmitters binden en activeren postsynaptische receptoren die signaaltransductie cascades 

in gang zetten. De pre- en postsynaptische processen die leiden tot afgifte van neurotransmitters 

enerzijds, en signaaltransductie anderzijds, zijn beide afhankelijk van synaptische interacties tussen 

eiwitten. Door middel van recente ontwikkelingen in proteomics technieken zijn er inmiddels 

duizenden synaptische eiwitten geïdentificeerd. Echter, de vraag waar in de synaps welke eiwitten 

met elkaar interacteren om signaaltransductie tot stand te brengen blijkt op dit moment echter nog 

nauwelijks beantwoord. In mijn thesis heb ik met gebruik van proteomics analyse van eiwit 

interacties, zgn. ‘interactie proteomics’, systematisch delen van het synaptische eiwit netwerk in 

kaart gebracht. Dit netwerk kan wellicht leiden tot nieuwe inzichten in de moleculaire 

mechanismen van synaptische signaaloverdracht. 

In Hoofdstuk 1 introduceer ik algemene begrippen van synaptische signaalovertracht, zoals de 

structuur van de synaps, de moleculaire samenstelling en dynamische processen. Synaptische 

signaaloverdracht wordt net al andere biologische processen gedreven door opeenvolgende 

interacties tussen eiwitten die georganiseerd zijn in ruimte en tijd. Voorgaand onderzoek heeft veel 

eiwitten die betrokken zijn bij signaaltransductie in de synaps geïdentificeerd en gekaraktariseerd. 

Ondanks deze inspanningen is het synaptische ‘interactome’ nog nauwelijks in kaart gebracht, 

evenals de dynamische eigenschappen die ten grondslag liggen aan afgifte en opname van 

synaptische ‘vesicles’ (SVs), de activatie van de postsynaps en de daaropvolgende 

signaaltransmissie. Daarom was mijn doel, om systematisch delen van het netwerk van eiwitten te 

karakteriseren doormiddel van interactie proteomics. 

De uitdaging van interactie proteomics experimenten die gebruik maken van immunoprecipitatie (IP) 

ligt in het op de juiste wijze omgaan met de detectie van de veelvuldig voorkomende 

achtergrondeiwitten. Hierdoor is identificatie van de werkelijk interacterende eiwitten moeilijk. In 

hoofdstuk 2 heb ik een methode beschreven waarin naast het gebruik van lege ‘baits’ ook een 

peptide gebruikt dat antilichaam binding voorkomt, en dit toegepast als negatieve controle conditie 

in alle IP experimenten. DMXL2 is hier gebruikt als voorbeeld. Saturatie van de bait specifieke 

antilichamen met antigeen peptides voorkomt de binding van de antilichamen aan de baits, maar 

niet de aspecifieke binding. Door middel van kwantitatieve LC-MS-MS vergelijkingen van IPs met 

deze negatieve controles, IPs met twee antilichamen voor dezelfde bait én de statistische analyse 

gebaseerd op herhaling van experimenten, kon de ruwe versie van de lijst met eiwitten 

teruggedrongen worden naar een kleine lijst van potentiële met hoge betrouwbaarheid 

geïdentificeerde interacterende eiwitten. Deze strategie bracht aan het licht dat V-ATPase, dat 

doorgaans als contaminant van IP experimenten wordt beschouwd, interacteert met DMXL2. De 

interactie werd bevestigd met een omgekeerde IP analyse, waar DMXL2 in de V-ATPase IP werd 

gedeteceerd. 

Presynaptische terminals zijn gespecialiseerde structuren, waarin stimulus-afhankelijke afgifte van 

synaptische neurotransmitters plaatsvindt. De verplaatsing, fusie en opname van SVs zijn het 

resultaat van gecoördineerde moleculaire processen in het netwerk van eiwitten in de active zone 
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van de presynaps. In hoofdstuk 3, werd het presynaptisch eiwitnetwerk gekarakteriseerd d.m.v. 

interactie proteomics. In totaal werden hiervoor 273 immunoprecipitatie – massaspectrometrie 

(IP-MS) experimenten voor 91 bait eiwitten uitgevoerd. Om vals-positieve resultaten eruit te 

filteren werden IPs vergeleken met een serie van negatieve controles, waaronder IPs met meerdere 

antilichamen gericht tegen één bait eiwit, statistische analyse van herhalingen van het experiment 

én een cluster algoritme analyse. In dit hoofdstuk is een voorlopig netwerkmodel van 

presynaptische eiwit-eiwit interacties weergegeven. Behalve de bekende interacterende eiwitten 

werden er nieuwe kandidaten en groepen eiwitten gevonden in het interactome van SV docking, 

waaronder het Leucine-rich repeat and fibronectin type III domain-containing protein (LRFN), 

MAGUK p55 subfamily member (MPP), Protein phosphatase 2a (PP2A), Striatin, etc. Het SNARE 

complex is cruciaal voor de fusie van SVs met het plasmamembraan. Immunoblotting van SNARE 

eiwitten, gefractioneerd door Blue Native-SDS-PAGE, liet zien dat er meerdere verschillende 

subcomplexen aanwezig zijn in de synaps. In SNAP25 IPs met meerdere antilichamen werden niet 

alleen bekende interactoren als VANMP2 en Syntaxin1 geïdentificeerd, maar ook andere SNARE 

eiwitten. Deze eiwitten zijn betrokken bij SV verplaatsing tussen het endoplasmatisch reticulum en 

het Golgi apparaat en het recyclen van vroege en late endosomen. Clathrin-afhankelijke endocytose 

wordt gezien als het belangrijkste mechanisme van opname van gefuseerde SVs uit het 

plasmamembraan. Net als in eerder onderzoek omvatte ons interactome van eiwitten die 

betrokken zijn bij endocytose meerdere belangrijke modules, zoals Clathrin, adaptor, scaffold en 

effector eiwitten. Samenvattend is gebleken dat data van onze IP-MS screen bekende eiwit-eiwit 

interacties heeft bevestigd en daarnaast een aantal nieuwe kandidaat interactoren heeft onthuld. 

Een stimulus induceert vanuit de presynaps afgifte van neurotransmitters die binden aan specifieke 

receptoren op het postsynaptische membraan, waarna een signaaltransductie cascade in gang 

wordt gezet in het postsynaptische neuron. De AMPA receptoren (AMPARs) zijn verantwoordelijk 

voor het grootste deel van snelle excitatoire neurotranmissie in het brein van zoogdieren, en 

daarmee spelen ze een belangrijke rol in plasticiteit. In recent onderzoek zijn verschillende AMPAR 

geassocieerde ‘auxiliary’ eiwitten ondekt, die de localisatie en de eigenschappen van de AMPAR 

kunnen beïnvloeden. De diversiteit in plasticiteit processen en fysiologische eigenschappen in 

verschillende hersengebieden wordt veroorzaakt door verschillen in AMPAR-gerelateerde 

eiwitnetwerken. In hoofdstuk 4 hebben we AMPAR eiwitnetwerken in specifieke hersengebieden 

gekarakteriseerd met interactie proteomics. We ondekten dat TARPγ2 and TARPγ7 sterk associëren 

met de  AMPAR in het cerebellum, terwijl TARPγ3, TARPγ8, SHISA9 (CKAMP44), GSG1L and PRRTs 

interacteren met de AMPAR in de hippocampus en de cortex. Om AMPAR sub-complexen beter de 

defineren, werden IP, blue-native gelelektroforese (BN-PAGE) en massaspectrometrie (MS) 

gecombineerd en ingezet in de innovatieve interactie proteomics techniek ‘IP-BN-PAGE-MS’. De 

AMPAR sub-complexen werden gesepareerd gebaseerd op hun molecuulmassa met BN-PAGE en 

eiwitten daarin kwalitatief en kwantitafief gekarakteriseerd met LC-MS-MS. Hiermee werden 

AMPARs van 600 kDa tot 1000 kDa gedetecteerd. AMPAR complexen met verschillende massa’s 

bestaan uit een verschillende set van interacterende eiwitten. De OLFMs, een klein deel van de 

TARPs en andere interacterende eiwitten bleken onderdeel te zijn van AMPAR complexen met de 

hoogste massa. TARPs, GSG1L, SHISA9, CG6, PRRTs, en CPT1C werden geassocieerd met een groot 

deel van de AMPARs met een gemiddelde massa, terwijl CNIHs verrijkt waren in complexen met een 
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kleine massa. Deze diversiteit in de gedetecteerde AMPAR sub-complexen zou het resultaat kunnen 

zijn van verschillen in sub-complex expressie tussen neuronen, subcellulaire fracties of zelfs 

synapsen. Daarnaast hebben we bevestigd dat PRRT1 een interactie aanging met een serie van 

AMPAR sub-complexen in de hippocampus, maar in het cerebellum, in plaats van de AMPAR, met 

de kandidaat interacterende eiwitten KCNC3 en HOMER3. 

Synaptische signaaltransmissie is gebaseerd op complexe eiwitnetwerken. Afwijkingen in 

synaptische eiwit-eiwit interacties kunnen ten grondslag liggen aan neurologische en psychiatrische 

ziekten. Autisme is een ontwikkelingsstoornis en gedragsstoornis in het autistische spectrum (ASS), 

die gekenmerkt wordt door repetitief en stereotypsch gedrag en verstoord sociaal gedrag en 

taalontwikkeling. Voorgaande studies veronderstelden dat ASS veroorzaakt wordt door dysregulatie 

van meerdere genen, waaronder SHANK, CNTNAP2, Neurexin en Cadherin. CNTNAP2 knockout 

muizen lieten gedragsstoornissen zien die vergelijkbaar zijn met de symptomen van ASS patiënten. 

In hoofdstuk 5 hebben we het CNTNAP2 eiwitnetwerk in kaart gebracht met behulp van interactie 

proteomics, om het inzicht in de mechanismen die ASS veroorzaken te vergroten. CNTNAP2 kwam 

tot expressie in jonge en volwassen muizen, in intra- en extrasynaptische fracties. Onverwacht 

troffen we een korte vorm van CNTNAP2 aan in knockout muizen, dat een groot deel van de 

extracellulaire domeinen mist. We vonden een associatie tussen deze vorm van CNTNAP2 en 

ADAM22, LGI1 en Kv1 kanalen. Dankzij de innovatieve IP – BN-PAGE – MS techniek identificeerden 

we tenminste drie verschillende sub-complexen in de hippocampus in volwassen muizen. CNTNAP2 

komt hoofdzakelijk voor als homodimeer, en een klein deel van CNTNAP2 gaat een interactie aan 

met CNTN2. Een zeer kleine hoeveelheid van het CNTNAP2 eiwit is onderdeel van het 

LGI-ADAM-Kv1 kanaal-DLG complex. Verder onderzoek moet uitwijzen in welke subcellulaire 

fracties deze complexen voorkomen en wat hun functie is met betrekking tot de ontwikkeling van 

het brein.  

In deze studie naar synaptische eiwitnetwerken hebben we een groot deel van de eerder 

gerapporteerde bekende interacterende eiwitten kunnen bevestigen. Daarnaast hebben we 

meerdere nieuwe kandidaat interacties en functionele groepen geïdentificeerd, waaruit nieuwe 

onderzoeksprojecten kunnen voortkomen. In de toekomst zullen we ons richten op bioinformatica 

analyse om het beeld van het synaptische eiwit netwerk compleet te maken, en op het bevestigen 

van de hier gevonden nieuwe interacties met onafhankelijke analyses. Hierdoor komen we een stap 

dichterbij de definitie van het dynamische eiwit netwerk in de synapse. 

 




