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Dutch Summary 
 

Zenuwcellen in de hersenen praten met elkaar via synapsen. Dit doen zij via 
neurotransmitters. De belangrijkste neurotransmitter in de hersenen is glutamaat, die 
bindt aan glutamaat receptoren. Deze receptoren worden actief na het binden van 
glutamaat. Over de laatste jaren hebben we ontdekt dat de glutamaat receptoren niet op 
zichzelf staan maar samenwerken met andere eiwitten in de synaps. Zij vormen 
complexen van eiwitten. 

In het proefschrift van Nikhil Pandya ligt de focus op het ontrafelen van de 
glutamaat receptor complexen en het begrijpen van de samenwerking van verschillende 
eiwitten en de glutamaat receptor. Daartoe werden eerst methoden ontwikkeld die het 
mogelijk maken te ontrafelen welke eiwitpartners met elkaar samenwerken in één 
receptor complex. Het onderzoek heeft aangetoond dat glutamaat receptoren 
voorkomen in veel verschillende composities, veelal afhankelijk van de plaats in de cel. 
Van één van de eiwitten, Noelin, werd onderzocht wat de interactie met de glutamaat 
receptor functioneel betekent. Daarbij werd gevonden dat Noelin de beweging van de 
glutamaat receptor in de membraan van de cel beinvloedt. Dit heeft gevolgen voor de 
signaaloverdracht in de synaps. Dit werk geeft ons in de toekomst nieuwe 
mogelijkheden om geneesmiddelen te ontwikkelen die de signaaloverdracht in de 
hersenen kunnen veranderen. 

 

 

 


