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Nederlandse samenvatting

Zenuwcellen communiceren met elkaar via anatomische verbindingen die synapsen worden 

genoemd. Hier wordt een elektrisch signaal in het zendende neuron vertaald in een chemisch 

signaal door het vrijgeven van neurotransmitters in de synaptische spleet. In de hersenen van 

gewervelden is glutamaat een van de meest voorkomende neurotransmitters. Het ontvan-

gende neuron herkent de aanwezigheid van deze neurotransmitters via receptoreiwitten, die 

tevens als ion kanaal fungeren. In het geval van glutamaat is dit de AMPA receptor (AMPARs). 

Bij binding van glutamaat openen de AMPARs snel hun kanaal structuren en staan zo een 

inwaardse stroom van positief geladen ionen toe, die zorgen voor een depolarisatie in het 

ontvangende, “post-synaptische” neuron. Op deze manier transformeren deze receptoren 

dus het chemische signaal weer in een elektrisch signaal.

Deze initiele activatie van AMPARs wordt gevolgd door de opening van tragere ion kana-

len, de instroom van tweede boodschappers en uiteindelijk eiwittransport en synthese. De 

cruciale rol van AMPARs in de synaptische overdracht van informatie heeft er toe geleid dat 

AMPARs over de afgelopen decennia onderwerp van intensief onderzoek zijn geweest. Zo is 

ontdekt dat het aantal synaptische AMPARs direct gekoppeld is aan de synaptische sterkte 

en dat AMPARs met verschillende subunit samenstellingen zijn te vinden op synapsen, af-

hankelijk van hun specifieke toestand. Bovendien hebben meerdere studies aangetoond dat 

AMPARs zijn gekoppeld aan interacterende eiwitten die het aanpassingsvermogen vermogen 

van synapsen beïnvloeden. Verder is aangetoond dat AMPARs worden geïmmobiliseerd in 

synapsen door interacties met de postsynaptische dichtheid (PSD) na inductie van synap-

tische potentiatie. Daarentegen worden AMPARs juist uit de PSD verwijderd bij de inductie 

van synaptische depressie. Hoe AMPARs aan het PSD zijn gekoppeld is vooralsnog echter 

grotendeels onduidelijk. Deze “missing link” werd voor het eerst gevonden met de ontdek-

king van de zg. AMPAR ‘hulpeiwitten’. In plaats van een eenzame eiwitten te zijn blijken AM-

PARs namelijk nauwe interacties te hebben met een kleine groep trans-membraaneiwitten, 

die het gedrag van AMPARs op vele verschillende niveaus kunnen beïnvloeden, waaronder 

hun verankering in de synaps en hun affiniteit voor glutamaat.

Een dergelijk hulpeiwit is Shisa9, het eerste gekarakteriseerde lid van de Shisa-familie. Van 

Shisa9 is bekend dat het een transmembraan eiwit is dat direct koppelt aan AMPARs en hun 

functie en/of gedrag verandert. Hoewel haar rol als AMPAR hulpeiwit algemeen werd aan-

vaard, waren de werkingsmechanismen hiervan nog onduidelijk. Shisa9 beschikt over een 

PDZ- ligand motief en dit leidde ons tot de hypothese dat, net als andere ondersteunende 

eiwitten, dit eiwit kan functioneren als een soort brug-eiwit tussen AMPARs, de PSD en bi-

jbehorende eiwitten. Ons werk over dit onderwerp is gepresenteerd in hoofdstuk 4 van dit 

proefschrift. In de eerste plaats bevestigen wij een interactie tussen Shisa9 en eiwitten van 

de PSD, met name aan PSD-95.  Gebruikmakend van de zg. ‘peptide- concurrentie assay’ 

om de interactie tussen Shisa9 en PSD-95 verstoren, kwamen wij er verrassenderwijs achter 
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dat de kinetiek en synaptische depressie eigenschappen worden gemodificeerd door deze 

interactie. Het belang van deze interactie wordt onderstreept door de observatie dat ook het 

verstoren van de interactie tussen Shisa9 en PSD – 95 leidt tot veranderingen in de hersenen 

oscillaties van de hippocampus. Deze bevindingen bevestigen een tweeledige rol van Shisa9 

bij de modificatie van AMPARs: een directe modificatie van AMPAR eigenschappen en een 

indirect effect via de koppeling van AMPARs de PSD en de bijbehorende eiwitten. Precies 

welke eiwitten verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in AMPARs eigenschappen is 

vooralsnog niet duidelijk.

Na het vaststellen van de rol van Shisa9 als AMPAR hulpeiwit, richtten wij ons op andere 

leden van de Shisa-familie. Met behulp van een proteomics benadering heeft ons lab Shi-

sa6 geïdentificeerd als kandidaat-eiwit voor een soortgelijke functie als Shisa9. Shisa6 heeft 

namelijk een hoge structurele homologie met Shisa9 en het toont interactie met natuurlijke 

AMPAR complexen in de hippocampus. Deze eerste bevindingen leidden tot de hypothese 

dat Shisa6 kunnen fungeren als hulpeiwit voor AMPARs zelf.

In hoofdstuk 2 trachten wij met een multidisciplinaire aanpak inzicht te verkrijgen in de werk-

ingsmechanismen van Shisa6. Eerst karakteriseren wij het eiwit op moleculair niveau. Hier 

vonden we dat Shisa6 in vitro en vivo een directe interactie aangaat met meerdere AMPAR 

subunits. Bovendien waren we in staat om aan te tonen dat deze interactie plaatsvindt op 

synaptische locaties. Vervolgens hebben wij met co-expressie-experimenten in heterologe 

cellen aangetoond dat alleen al de aanwezigheid van Shisa6 bij AMPARs voldoende is om de 

geleidingseigenschappen van de kanalen te veranderen. Vervolgens hebben we geprobeerd 

om onze bevindingen te reproduceren in meer natuurlijke omstandigheden. Met Shisa6 KO 

dieren tonen wij aan dat synaptische transmissie en synaptische desensitisatie eigenschap-

pen anders zijn in afwezigheid van Shisa6. Opvallend genoeg bleek bij het volgen van AM-

PAR-verkeer met quantum-dots dat de beweging van AMPARs beperkt was in aanwezigheid 

van Shisa6. Kortom: Hoofdstuk 2 voegt Shisa6 aan de lijst van AMPAR hulpeiwitten.

In navolging van onze bevindingen in hoofdstuk 2 kwamen wij tot de hypothese dat Shisa6 

van invloed zou kunnen zijn op lange termijn potentiatie van synapsen. Dit onderzoek vormt 

het onderwerp van hoofdstuk 3. Hier maken wij gebruik van een theta-burst stimulatie-pro-

tocol om een lange termijn- versterking van synapsen te induceren in CA1 neuronen van de 

hippocampus. In tegenstelling tot onze verwachtingen vonden wij dat de afwezigheid van 

Shisa6 synaptische lange termijn potentiatie verbetert. Dit effect kan wellicht komen door-

dat er in de afwezigheid van Shisa6 geen AMPARs in de actieve zones van synapsen kunnen 

worden ‘gevangen’. De afwezigheid van Shisa6 leidt wellicht tot een grotere mobiliteit van 

AMPARs en de compensatie met concurrerende hulpeiwitten. Verdere studies zijn echter 

nodig om het mechanisme achter deze bevindingen beter te begrijpen.
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In hoofdstuk 5 van mijn proefschrift bespreek ik de huidige kennis over Shisa eiwitten binnen 

een breder perspectief. Het onderzoek naar de Shisa-familie staat nog in de kinderschoenen 

en veel vragen moeten nog worden aangepakt. Shisa6 en Shisa9 zijn twee recent ontdekte 

AMPAR hulpeiwitten waarvan de werkingsmechanismen nog niet volledig zijn begrepen, en 

meer onderzoek is daarom nodig om hun impact en belang volledig op waarde te kunnen 

schatten. Tot nog toe hebben de eerste studies zich voornamelijk steeds op een enkel AMPAR 

hulpeiwit per keer gericht, maar om vooruitgang te boeken is het essentieel om ons in de 

toekomst ook te richten op de totale AMPAR complexen, waarin meerdere ondersteunende 

hulpeiwitten samenwerken om AMPAR functie af te stemmen. Alleen met een goed begrip 

van AMPAR complexen en hun rol in de synaps zullen we in staat zijn om de processen te 

begrijpen die plaatsvinden bij het afstemmen van synaptische activiteit. 


