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Samenva�  ng

De communicatie tussen zenuwcellen wordt verzorgd door chemische synapsen. De 
synaps bestaat uit een pre- en een postsynaptisch deel. De presynaps is verantwoordelijk 
voor neurotransmitter afgifte, waardoor receptoren in het membraan van de 
postsynaps geactiveerd worden. Het merendeel van de exciterende, ofwel activerende 
signaaloverdracht in de synaps wordt tot stand gebracht door activatie van AMPA 
receptoren na binding van de neurotransmitter glutamaat. De presynaptische afgifte 
van glutamaat en het aantal AMPA receptoren op het postsynaptisch membraan is 
bepalend voor de sterkte van de synaptische signaaloverdracht. Signaaloverdracht van 
de synaps kan worden versterkt of verzwakt, door de het aantal AMPA receptoren en/
of de eigenschappen daarvan te veranderen. Dit proces wordt synaptische plasticiteit 
genoemd. De langdurige structurele en fysiologische veranderingen die hierbij optreden 
zijn nodig om signaaloverdracht in neuronale netwerken in de hersenen aan te kunnen 
passen. Zulke veranderingen liggen ten grondslag aan de opslag van herinneringen in 
het brein.
 Het AMPA receptor eiwit complex bestaat zowel uit de transmembraaneiwitten 
die het ionkanaal vormen als interacterende eiwitten. Een aparte klasse 
transmembraaneiwitten beïnvloedt de functie van de AMPA receptor door de 
kanaalkinetiek, beweging en expressie van de receptor te veranderen. In de afgelopen 
twee decennia is er onderzoek gedaan naar verschillende transmembraan eiwitten, zoals 
de TARP eiwitten, Cornichon2/3, GSG1L en de Shisa familie. Shisa9 was het eerste 
Shisa familie eiwit waarvan de functie en het e� ect op de AMPA receptor in kaart werd 
gebracht. Shisa9 bindt aan de AMPA receptor en komt tot expressie in de gyrus dentatus 
van de hippocampus. Daar is het eiwit in staat om de expressie, kinetiek en korte termijn 
plasticiteit van de receptor te veranderen. Shisa6, -7, en -9 vertonen onderling structurele 
gelijkenissen, met een cysteïne rijk N-terminaal motief, een transmembraan domein en 
een C-terminaal PDZ bindend domein. Het doel van het onderzoek beschreven in dit 
proefschrift is om in kaart te brengen hoe Shisa6 en -7 het functioneren van de AMPA 
receptor beïnvloeden. Met behulp van knockout (KO) muizen met een deletie van het 
Shisa6 of -7 gen en muizen met een dubbele gendeletie (dKO) heb ik de functie van deze 
eiwitten bestudeerd op het niveau van de biochemie, fysiologie en gedrag. 
 In hoofdstuk 2 werd Shisa6 in kaart gebracht als onderdeel van het AMPA 
receptor complex. Shisa6 bleek verrijkt in biochemisch geïsoleerde postsynaptische 
fracties en vormde een interactie met het PSD-95 eiwit via het PDZ domein. Daarmee 
vertraagde Shisa6 de mobiliteit van de receptor en werd de receptor verankerd in de 
postsynaps, zonder dat de basale expressie van de AMPA receptor veranderde. Shisa6 
veranderde AMPA receptor kinetiek in HEK293 cellen, door deactivatie, desensitisatie 
en het herstel van desensitisatie van de receptor te vertragen. In pyramidaal cellen in de 
CA1 regio van de hippocampus ex vivo, werden de AMPA receptor signaaloverdracht 
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en de korte termijn plasticiteit van de synaps bestudeerd met behulp van de Shisa6 
KO muis. Deze experimenten toonden aan dat Shisa6 activatie- en deactivatiekinetiek 
in zenuwcellen vertraagde. Bovendien bleek de synaptische depressie geïnduceerd door 
hoogfrequente stimulatie sterker te zijn in de Shisa6 KO. Dit suggereert dat Shisa6 
bijdraagt aan het moduleren van hoogfrequent vuurgedrag van synapsen. 
 In hoofdstuk 3 werd bevestigd dat ook Shisa7 een stabiele interactie aangaat met 
AMPA receptoren in HEK293 cellen en onderdeel is van AMPAR complexen in de 
hippocampus. Shisa7 bleek verrijkt te zijn in biochemisch geïsoleerde postsynaptische 
fracties en kwam wijdverspreid, en in hoge mate, tot expressie in de cortex en de 
hippocampus. In HEK293 cellen had Shisa7 een subtiel e� ect op de AMPA receptor 
kinetiek door desensitisatie te versnellen en herstel van desensitisatie te vertragen. Ex vivo, 
lieten metingen aan hippocampale CA1 pyramidaal cellen zien dat de deactivatiesnelheid 
door afwezigheid van Shisa7 werd versneld. De korte termijn plasticiteit in de 
hippocampus was niet aangedaan door Shisa7 deletie, in tegenstelling tot het e� ect van 
Shisa6 deletie. Ondanks dat Shisa7 een gering e� ect had op het basale AMPA receptor 
signaal, was de lange termijn potentiatie na stimulatie van de ‘Scha� er collateral’ in de 
hippocampus sterk gereduceerd in de Shisa7 KO muis. In overeenstemming met deze 
resultaten was het hippocampaal contextueel angst geheugen verstoord in de KO muis. 
Dit suggereert dat veranderingen in plasticiteit van de receptor die geïnduceerd worden 
door neuronale activiteit afhankelijk zijn van Shisa7. 
 In hoofdstuk 4 werd de functie van Shisa6 en Shisa7 op gedragsniveau verder in kaart 
gebracht. Het cognitief vermogen van Shisa6, -7 en -6/7 (d)KO muizen werd bestudeerd 
aan de hand van een testbatterij met testen die zich richten op hippocampus afhankelijk 
leren en geheugen. De Shisa6 KO muizen bleken een verstoord spatieel geheugen te 
hebben, maar een intact auditief en contextueel angstgeheugen, werkgeheugen en een 
normale leercurve in een thuiskooi leertaak. Verrassend genoeg was het spatieel geheugen 
van de Shisa7 KO muis onaangetast, maar werden er geheugenproblemen gevonden in de 
contextuele angstgeheugen taak, het werkgeheugen en leren in de thuiskooi omgeving. 
De Shisa6/7 dKO muis had een verzwakt spatieel geheugen, contextueel geheugen, 
werkgeheugen en een vertraagde leercurve in de thuiskooi. Deze resultaten bevestigen 
dat Shisa6 en -7 deletie ieder speci� eke geheugenproblemen veroorzaken, die tezamen 
ook in de Shisa6/7 dKO aanwezig zijn.
 In hoofdstuk 5 werd onderzocht of deletie van Shisa6 en Shisa7 veranderingen 
in de morfologie van zenuwcellen teweegbrengt. Omdat transmissie van de AMPA 
receptor bijdraagt aan de ontwikkeling van dendrieten en synapsen vermoedden wij dat 
veranderde AMPA receptor signaaltransductie een e� ect zou hebben op de ontwikkeling 
van neuronale morfologie in de Shisa KO zenuwcellen. Met een in vitro screening methode 
werden hippocampale KO en WT neuronen vergeleken in kweek. Terwijl de Shisa6 KO 
neuronen een vermindering in groei en vertakkingen van de dendrietenboom lieten 
zien, waren de Shisa7 KO dendrieten juist langer en meer vertakt. In de hippocampus 
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werden CA1 piramidaal cellen gevuld met biocytine, om morfologie te visualiseren. In 
tegenstelling tot de in vitro data, was er geen verschil in morfologie tussen Shisa6 en 
Shisa7 KO en WT cellen. Mogelijk werd dit contrast veroorzaakt door de afwezigheid 
van de driedimensionale opbouw en de extracellulaire signalen die in de hersenen tot 
uitgroei van dendrieten leiden en het e� ect van Shisa deletie ondervangen. In Shisa7 KO 
muizen werd een net niet signi� cante vermindering in het aantal spines op apicale en 
basale dendrieten in CA1 cellen gevonden. Deze resultaten waren vergelijkbaar met de 
vermindering in synapsdichtheid in kweek, geïnduceerd door knockdown op transcript 
niveau via een shRNA. Een vermindering in het aantal synapsen zou bij kunnen dragen 
aan geheugenproblemen of veranderde synaptische plasticiteit in de Shisa7 KO muis. 
Daarom is het van belang synapsontwikkeling en morfologie in vivo verder te bestuderen.
 In hoofdstuk 6 werd regulatie in expressie van synaptische eiwitten in de Shisa6, 
-7 en -6/7 (d)KO muizen in kaart gebracht. Daarvoor werden synaptische fracties, met 
name synaptosomen, biochemisch geïsoleerd uit hippocampi van WT en KO muizen 
en geanalyseerd met de FASP/SWATH methode om eiwitexpressie te kwanti� ceren. 
Shisa6 en -6/7 (d)KO muizen lieten geen signi� cante regulatie van expressie zien. Gene 
ontology analyse werd toegepast om functionele verrijking te detecteren binnen de 
groep van meest gereguleerde eiwitten. In de Shisa6 KO kwam daarbij naar voren dat 
eiwitten betrokken bij regulatie van synaptische plasticiteit gereguleerd waren, terwijl in 
de Shisa6/7 dKO verrijking werd gevonden van eiwitten betrokken bij verplaatsing en 
afgifte van neurotransmitter blaasjes en eiwitten betrokken bij regulatie van het actine 
cytoskelet. In tegenstelling tot de Shisa6 resultaten, werd in Shisa7 KO muizen een 
algehele reductie in mitochondriale eiwitten gemeten. Validatie middels immunoblot 
analyse en elektronenmicroscopie liet zien dat deze regulatie waarschijnlijk veroorzaakt 
werd door artefacten in de bereiding van de synaptische preparaten. Validatie 
experimenten bevestigden dat regulatie gemeten met de SWATH methode geveri� eerd 
kon worden met immunoblot in dezelfde synaptosoom preparaten, maar niet in 
onafhankelijk geïsoleerde synaptosomen. Deze bevindingen suggereren dat SWATH 
analyse betrouwbare expressie data oplevert, maar dat biologische variatie tussen muizen 
de generalisatie van de hier gevonden regulatie van expressie belemmert.
 In hoofdstuk 7 worden de bevindingen van de functie van Shisa6 en -7 met 
betrekking tot AMPA receptor functie, plasticiteit en gedrag samengevat. We concluderen 
dat Shisa6 als onderdeel van het AMPA receptor complex direct e� ect uitoefent op de 
fysiologische eigenschappen van de receptor en op korte termijn op plasticiteit. Het 
directe e� ect van Shisa7 op de AMPA receptor onder basale omstandigheden is mild en 
Shisa7 is juist betrokken bij veranderingen in expressie van de AMPA receptor tijdens 
plasticiteit. De gedragsstudies en morfologische studies in dit proefschrift benadrukken 
dat deletie van ieder van de twee Shisa genen afzonderlijk resulteert in zeer verschillende 
fenotypes. In dit laatste hoofdstuk worden mogelijke verklaringen en modellen voor deze 
verschillen bediscussieerd en worden suggesties gegeven voor toekomstig onderzoek.
 


