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Nederlandse samenvatting

Heterogeniteit en regulatie van presynaptische sterkte
Tijdens de evolutie heeft het brein zich ontwikkeld van een eenvoudig doorgeefluik tot 
een uitgebreid netwerk dat in staat is vele cognitieve functies uit te voeren, zoals het 
formeren van geheugen, ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, oplossen van 
problemen en het uitten en interpreteren van emoties. Voor het correct uitvoeren van 
deze taken is intensieve communicatie tussen zenuwcellen noodzakelijk. De snelste en 
meest gebruikte vorm van communicatie in het brein vindt plaats op gespecialiseerde 
structuren genaamd synapsen. Een zenuwcel heeft honderden tot duizenden van deze 
synapsen, en kan zo tegelijkertijd met een groot aantal cellen communiceren. Met behulp 
van synapsen kunnen zenuwcellen op een tijdschaal van enkele milliseconden informatie 
aan elkaar doorgeven. Bovendien kunnen synapsen de informatie bewerken en opslaan. 
Hiermee vormen ze een belangrijke basis voor leren en geheugen, en gelden ze als kleine 
‘computers’  in het brein. 

Bij synapsen wordt onderscheid gemaakt tussen het gedeelte dat informatie verzend 
(de presynaps) en het deel dat informatie ontvangt (de postsynaps). De presynaps bevat 
een groot aantal blaasjes die gevuld zijn met signaalstoffen. Als de presynaps elektrisch 
gestimuleerd wordt met een zogeheten ‘actie potentiaal ‘ fuseert een van die blaasjes met 
het membraan van de presynaps, en wordt het signaalstof afgegeven. Het signaalstof 
kan vervolgens worden gedetecteerd door de postsynaps, die het weer in een elektrisch 
signaal omzet. Dit proefschrift richt zich specifiek op de functie van de presynaps.

Er zijn verschillende typen synapsen in het brein. Sommige synapsen zijn uitermate 
betrouwbaar: bij iedere elektrische stimulatie geven deze een blaasje af, waardoor ze 
altijd hun informatie doorgeven aan de ontvangende cel. Dit soort synapsen wordt onder 
andere gebruikt om informatie van zintuigen door te geven. Andere synapsen zijn juist 
erg onbetrouwbaar: slechts af en toe zullen zij na stimulatie een blaasje afgeven. De kans 
van afgifte na stimulatie (ook wel de sterkte van een synapse genoemd) is gemiddeld 20%. 
Dit soort synapsen worden vooral toegepast in hersengebieden die  cognitieve functies 
uitvoeren, zoals de prefrontale cortex en de hippocampus. In eerste instantie klinkt dit 
niet erg logisch: synapsen die belangrijke hersentaken uitvoeren zijn onbetrouwbaar?! 
Toch is deze eigenschap van groot belang voor hun functie. Deze synapsen kunnen 
namelijk hun sterkte verhogen of verlagen, en op deze manier die informatie die ze over 
dragen veranderen. Door bijvoorbeeld de sterkte van 20% naar 90% te verhogen, kan 
een presynaps informatie ‘opslaan’. Dit kan onder andere geinduceerd worden door een 
kortstondige verhoging van de elektrische activiteit van de zenuwcel, of stimulatie met 
signaalstoffen van naburige cellen. Verondersteld wordt dat regulatie van de synaps 
sterkte essentieel is voor het correct functioneren van het brein. 

Hoewel iedere presynaps dezelfde functie heeft (het afgeven van blaasjes), is er een grote 
verscheidenheid tussen presynapsen in de hippocampus. Zo is er een grote variatie in 
de grote van de presynaps, en het aantal blaasjes dat is opgeslagen. Sommige synapsen 
hebben maar 40 blaasjes, terwijl anderen meer dan 1000 blaasjes bevatten. Ook de 
synaps sterkte is erg variabel. Zoals gezegd is de sterkte gemiddeld zo’n 20%, maar bij 
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sommige synapsen is dit maar 5%, en anderen tot wel 100%. Zelfs presynapsen die door 
dezelfde zenuwcel gevormd worden laten een dergelijke variatie zien. Het is niet precies 
bekend wat de oorzaak van deze variatie is, en hoe het door het brein gereguleerd wordt.
Dit proefschrift heeft als doel nader inzicht te verkrijgen in de variatie in sterkte tussen 
presynapsen, en om de cellulaire en moleculaire processen die hieraan ten grondslag 
liggen te beschrijven. Het onderzoek is onderverdeeld in 4 experimentele hoofdstukken 
(2 t/m 5), die ieder een apart vraagstuk behandelt.

In hoofdstuk 2 wordt een nieuwe methode beschreven waarmee de sterkte van 
de presynaps gemeten kan worden. Tot voor kort was het niet mogelijk om in een 
experiment de sterkte van grote aantallen synapsen te meten; zo’n 20 synapsen was 
het maximum. Deze nieuwe methode maakt gebruik van het eiwit genaamd ‘SypHy’. 
Dit eiwit ligt opgeslagen in de blaasjes in de presynaps, en licht alleen op als het blaasje 
wordt afgegeven. Hierdoor is het mogelijk om met een fluorescentie microscoop de 
hoeveelheid afgegeven blaasjes - en dus de synaps sterkte - te meten. In dit hoofdstuk 
wordt aangetoond dat met behulp van SypHy het mogelijk is om op hoge temporele 
resolutie de sterkte van enkele honderden synapsen tegelijkertijd te meten. Dit maakt 
het mogelijk om de relaties binnen een grote populatie synapsen te bepalen. We laten 
zien dat synapsen die dicht bij elkaar liggen dezelfde sterkte hebben dezelfde sterkte 
hebben, en dat dit onafhankelijk is van de elektrische activiteit van de cel.

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de sterkte van de presynaps wordt gereguleerd op basis van 
zijn locatie. Van eerder onderzoek weten dat het type ontvangende cel erg belangrijk 
is. Een zenuwcel ontvangt informatie op grote, sterk vertakte structuren, genaamd de 
dendrietboom. We weten dat de sterkte van de postsynaps erg afhankelijk is van de 
locatie van de synaps op de dendrietboom. Hoe verder de synaps van het cellichaam 
is, hoe sterker de postsynaps wordt. Dit wordt ‘afstand-afhankelijke schaling’ genoemd. 
In dit hoofdstuk is getest of er een zelfde verband is voor de sterkte van de presynaps, 
met behulp van de in hoofdstuk 2 beschreven techniek. Met andere woorden: heeft 
een presynaps gevormd op de stam van de dendrietboom een andere sterkte dan een 
presynaps op de uiterste punt van de dendrietboom? Verrassend genoeg vonden we 
dat presynapsen die dicht bij het cellichaam van de ontvangende cel liggen, veel sterker 
zijn dan synapsen gevormd op het einde van de dendrietboom. De afstand-afhankelijke 
schaling voor de presynaps is dus precies andersom dan bij de postsynaps. We laten 
verder zien dat deze regel ook geldt voor andere eigenschappen van de presynaps. 
Zo is het aantal blaasjes per presynaps erg afhankelijk van synaps locatie, en ook de 
concentratie eiwitten die het fuseren van blaasjes verzorgen schaalt met afstand. In 
totaal kunnen we met deze regel zo’n 30% van de variatie tussen synapsen verklaren. 
Tenslotte laten we zien dat dit effect afhankelijk is van het celtype van de ontvangende 
cel. Sommige soorten cellen hebben een hele sterke afstand-afhankelijke schaling, terwijl 
andere soorten dit niet laten zien. We vermoeden dat dit type schaling van groot belang 
is voor informatie-verwerking door zenuwcellen, maar dit dient nader onderzocht te 
worden.
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In hoofstuk 4 wordt een moleculair mechanismse dat de sterkte van de presynaps 
reguleert nader onderzocht. Het fuseren van blaasjes gebeurd in enkele fasen. Vlak voor 
de fusie moet een blaasje geprepareerd worden voor fusie. Dit gebeurt met behulp van 
een aantal eiwitten, met als belangrijkste Munc13 en Munc18. Als de synaps elektrisch 
gestimuleerd wordt, komt een instroom van calcium ionen op gang. Zodra calcium aan 
het eiwit synaptotagmin bindt, kan het blaasje fuseren. Dit hele proces wordt strak door 
de synaps gecontroleerd, en kan op ieder moment versneld of vertraagd worden. Een 
van de meest efficiente manieren om dit te versnellen is met de productie van de lipide 
diacylglycerol (DAG). De productie van DAG kan de sterkte van een synaps binnen enkele 
secondes verdubbelen. DAG kan direct aan Munc13 binden, waardoor het efficienter 
werkt. Bovendien bindt DAG aan proteine kinase C (PKC), wat vervolgens Munc18 en 
synaptotagmin activeert. Uit vorig onderzoek is gebleken dat de activatie van Munc13 en 
Munc18 essentieel is voor het effect van DAG. Het effect van synaptotagmin-activatie was 
tot nu toe alleen onderzocht in cellen uit de bijnierschors, waar het geen enkele rol in de 
fusie van blaasjes bleek te hebben. Omdat we vermoedden dat synaptotagmin-activate 
wel van belang is in synapsen, hebben we dit onderzocht in zenuwcellen. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van een variant van synaptotagmin die niet meer door PKC geactiveerd 
kan worden. Het bleek dat deze variant het effect van DAG op laag-actieve cellen volledig 
blokeert. In deze situatie lijkt de activatie van synaptotagmin dus essentieel te zijn. Uit 
vorig onderzoek weten we dat de activatie van Munc13 en Munc18 ook van  groot belang 
is tijdens sterke elektrische stimulatie van de synaps. Maar onder deze omstandigheden 
was er geen enkel verschil tussen normale en niet-activeerbare synaptotagmin. Het lijkt 
er dus sterk op dat activatie van synaptotagmin alleen van belang is bij lage activiteit. 
We vermoeden dat de hoge calcium concentratie in de synaps tijdens hoge elektrische 
activiteit de activatie van synaptotagmin door PKC overbodig maakt. 

Hoofdstuk 5 behandelt een onderdeel van het genetische programma dat 
verantwoordelijk is voor het vormeren van nieuwe synapsen. Om nieuwe synapsen te 
maken, is de transcriptie van honderden genen nodig. Dit proces wordt gereguleerd 
door speciale eiwitten, genaamd transcriptie factoren. Eerder onderzoek in slakken 
heeft uitgewezen dat het de transcriptie factor Menin een rol speelt in de aanmaak van 
synapsen. Menin is gedetaileerd beschreven voor zijn rol in de ontwikkeling van tumoren 
in endocrine weefsels, maar zijn rol in het brein is volledig onbekend. In dit hoofdstuk 
hebben we gebruik gemaakt van zenuwcellen waarin het gen dat voor Menin codeert 
verwijderd kan worden. Tegen de verwachting in zagen we na deletie van Menin geen 
effect op de formatie van synapsen, of op  andere morfologische parameters. Bovendien 
was er geen verschil in pre- en postsynaptische sterkte in deze cellen. Dit duidt er op dat 
Menin geen rol speelt in de formatie van synapsen, tenminste niet in geweekte cellen 
geisoleerd uit muizen.


