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Nederlandse Samenvatting
Stel je de complexiteit voor van neuronale processen die betrokken zijn bij het ze-
ggen van de juiste dingen op het juiste moment. Beoordeling van de situatie, her-
inneren eerdere relevante ervaringen, het inschatten van het effect dat de woor-
den zullen produceren op de luisteraar, het aanpassen van de toon, volume en de 
gezichtsuitdrukking om de beoogde boodschap over te brengen. Weten wanneer 
je moet beginnen te praten. Wij kunnen dit allemaal, meestal in minder dan een 
seconde. Het werk de motorkap is snel, reproduceerbaar en naadloos (in de meeste  
gevallen).

Als we kijken naar de processen die betrokken zijn bij hersen functies, is de com-
plexiteit hiervan indrukwekkend, zelfs op het basisniveau van het vrijgeven van een 
bepaalde hoeveelheid neurotransmitter op de juiste tijd en locatie. Eén van de fun-
damentele instrumenten die neuronen gebruiken om hun activiteit te reguleren is 
gebaseerd op calcium signalen, en er zijn veel verschillende eiwitten betrokken bij 
het meten en vertalen deze boodschap.

Meerdere eiwitten vertalen het lokale niveau van calcium in membraanfusie. Dub-
bele C2-domein eiwitten uit Synaptotagmin- en Doc2 eiwitfamilies spelen een belan-
grijke rol bij de koppeling van het calcium signaal met het afgeven van synaptische 
blaasjes. Hun activiteit hangt af  van factoren zoals de precieze calcium niveaus in 
de presynaptische terminal en de lipide samenstelling van het celmembraan. 

C2-domeinen werden als eerste beschreven in 1980 als calcium-afhankelijke 
verbindingen met zure fosfolipiden, en de eerste kristalstructuur van een C2-do-
mein werd verkregen in de jaren ‘90. Laboratoria over de hele wereld hebben de af-
gelopen 30 jaar gewerkt aan C2-domein eiwitten, met name aan synaptotagmin-1. 
Als je op PubMed naar “C2 domein” zoekt, komen er meer dan 1000 publicaties, en 
meer dan 2000 resultaten voor “synaptotagmin”.

Toch hebben we nog veel te leren over de functie en regulatie van C2-domeinen, 
en  hun gemeenschappelijke kenmerken. Identificatie van de “gemeenschappelijke 
regels” in de eigenschappen en het gedrag van C2-domeinen zal de toekomstige 
karakterisering van C2 domeinfunctie versnellen, en zal helpen bij het voorspellen 
van de impact van patiënten-mutaties op de pathogenese. Zo weten we precies 
welke aminozuren verantwoordelijk zijn voor het directe contact met calciumionen 
in synaptotagmin-1 en Doc2b, en dit helpt ons met het voorspellen van calciumbin-
dende residuen in homologe C2 domeinen, en de identificatie van mutanten met 
defecte calcium binding. 
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In het werk beschreven in dit proefschrift, hebben we geprobeerd om de gemeen-
schappelijke eigenschappen van C2 domeinen te benutten om drie verschillende ei-
witten te bestuderen: Piccolo, Doc2b en CC2D2A. We hebben ook gebruik gemaakt 
synaptotagmin-1 C2 domeinen als referentie voor het ontwikkeling van een C2 
domein zuiveringsmethode. We hebben verschillende benaderingen gebruikt om 
C2 domeinen bestuderen: enerzijds hebben we variaties in C2-domeinen door mu-
taties in overeenkomstige genen bij patiënten bestudeerd (hoofdstuk 2 en 4). Voor 
een ander perspectief gebruikten wij een biofysische instrument om C2 domein 
interactie met membranen te onderzoeken (hoofdstuk 3). Deze twee benaderingen 
kunnen in de toekomst worden gecombineerd om onze kennis van de C2-domeinen 
en hun rol in gezondheid en ziekte verder te verdiepen.

In hoofdstuk 2 beschrijven we het effect van een genetische variatie in het C2 do-
mein van het gen Piccolo, dat is geassocieerd met depressieve stoornissen. We heb-
ben een knock-in muismodel gemaakt dat de met depressie geassocieerde variant 
van Piccolo draagt,  en deze vergeleken met een muis die de “gezonde” versie van 
hetzelfde gen heeft. We vonden dat de muizen met de depressie geassocieerd ver-
sie van Piccolo iets hogere hoeveelheden Piccolo eiwit in synapsen hadden, tesa-
men en een verhoogde vrijlating van neuronale blaasjes, maar dat de gedragspa-
rameters van deze muizen waren.

In hoofdstuk 3 beschrijven we de ontwikkeling van een nieuwe methode om de in-
teractie van C2 domeinen met fosfolipidenmembranen te bestuderen. We gebruik-
ten optische pincetten, die krachten meten op moleculair niveau, om te detecteren 
wat voor effect Doc2B C2 domeinen op membranen produceren. We hebben een 
experimenteel model gemaakt van cellulaire membranen, in een gecontroleerde 
omgeving waarin we de gewenste concentraties van calcium en C2-domeinen kun-
nen toevoegen, en tegelijkertijd ook de lipidensamenstelling van de membranen 
kunnen controleren. Deze werkwijze werd gecombineerd met gelijktijdige fluo-
rescentie microscopie om niet alleen kracht te meten, maar ook tegelijkertijd de 
membraanconfiguratie visualiseren. Dit liet ons toe om te zien en te meten dat de 
dubbele C2 domeinen van Doc2B hemifusie van fosfolipidemembranen induceren 
in aanwezigheid van calcium en hun specifieke lipide interactiepartner phosphati-
dylserine.

Van de eiwitten die in dit zijn proefschrift onderzocht, onderscheidt CC2D2A zich  
(hoofdstuk 4) , omdat het niet een gevestigd onderdeel  van de presynaptische ma-
chinerie is. Er waren aanwijzingen dat CC2D2A belangrijk kon zijn voor de vorming 
en functie van cilia, maar er was heel weinig bekend over een mogelijk mechanisme. 
Er is niets bekend over de eigenschappen van het CC2D2A C2-domein, behalve dat 
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mutaties in het gen CC2D2A die resulteren in de deletie van het C2-domein gevon-
den zijn in patientien met ernstige neurologische stoornissen. We hebben cellulaire 
expressie van deletie-mutanten van CC2D2A en calcium-afhankelijke fosfolipide 
binding door het C2-domein bestudeerd. We konden de aanwezigheid van normale 
CC2D2A niet detecteren in de cilia in neuronen, maar vonden dat C2 domein dele-
tie versies van CC2D2A instabiel waren en op zeer lage niveaus aanweizg zijn in in 
cellen.

Hoofdstuk 5 bevat een gedetailleerde beschrijving van de methoden voor de pro-
ductie en zuivering van recombinante C2-domeinen, die onontbeerlijk zijn geweest 
voor alle projecten in dit proefschrift, vooral voor de zeer gevoelige krachtmetingen.
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