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Nederlandse samenvatting

De hersenen zijn een essentieel orgaan want ze coördineren bijna alle taken die het lichaam 

uitvoert. Hersenen zijn bijvoorbeeld belangrijk voor het bewegen van je spieren, voor het 

verwerken van visuele en auditieve informatie, en om je in leven te houden door je hartslag, 

ademhaling en bewustzijn te regelen. Daarnaast worden alle cognitieve functies door de hersenen 

uitgevoerd, zoals het vormen van je persoonlijkheid en het vermogen om te leren, te herinneren 

en een sociale band op te bouwen.

De hersenen bevatten ongeveer 100 miljard hersencellen die we neuronen noemen. Deze 

neuronen hebben een specifieke vorm met een centraal cellichaam en meerdere lange uitlopers 

(zie Figuur 1A). Neuronen moeten met elkaar communiceren om hersentaken uit te voeren. 

Neuronen communiceren door berichten in kleine pakketjes (vesicles) te versturen van de ene 

naar het andere neuron. Het versturen van dit bericht (in de vorm van moleculen) gebeurt in de 

synaps. In de synaps komen de uitlopers van twee neuronen samen, en worden de moleculen 

over een kleine ruimte tussen de neuronen overgedragen. In het neuron dat het bericht zendt, 

het presynaptische neuron, worden de moleculen in de vesicles verpakt. Deze vesicles kunnen 

versmelten (fuseren) met de buitenste membraan van het neuron (plasmamembraan), waardoor 

de moleculen worden uitgescheiden. Hierna kunnen de moleculen binden aan receptoren op 

het ontvangende neuron, het postsynaptische neuron, dat dan het bericht “leest” (zie Figuur 1B).

Er zijn twee type vesicles die communicatie tussen neuronen regelen: synaptische vesicles 

en dense core vesicles. Synaptische vesicles zijn klein en bevatten neurotransmitters. Deze 

neurotransmitters reguleren snelle communicatie, en zijn daarom bijvoorbeeld belangrijk voor 

het bewegen van spieren en het versturen van informatie vanuit de ogen. Hoe communicatie 

tussen neuronen via deze synaptische vesicles verloopt is vrij goed bekend, omdat dit al enkele 

Figuur 1. A: Twee neuronen communiceren bij de synaps. B (zoom van A): Vesicles in het presynaptisch neuron 
versmelten met de plasmamembraan zodat de inhoud vrijkomt en receptoren op het postsynaptische neuron 
hun boodschap kunnen lezen. C: Neuronen bevatten twee type vesicles. D: SNARE eiwitten vormen een brug 
tussen het vesicle en de plasmamembraan zodat de vesicles kunnen fuseren.
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decennia is onderzocht. Daarnaast zijn er de dense core vesicles. Deze zijn relatief groter en 

bevatten neuromodulatoren (bijvoorbeeld neuropeptiden of neurotrofines). De neuromodulatoren 

beïnvloeden processen die relatief langzamer gaan, zoals ontwikkeling, leren en gedrag. Een 

voorbeeld van een neuromodulator is oxytocine, beter bekend als het “knuffelhormoon” omdat 

het betrokken is bij het vormen van sociale interacties. Hoe de dense core vesicles berichten 

versturen in de hersenen is veel minder goed bekend, omdat er veel minder onderzoek naar is 

gedaan. Daarom richt dit proefschrift zich erop meer inzicht te krijgen in neuronale communicatie 

via dense core vesicles. Hierbij ligt de focus op het bestuderen van de eiwitten die zijn betrokken 

bij het fuseren van dense core vesicles met de plasmamembraan en hoe deze eiwitten dat doen. 

Daarnaast bekijken we hoe de mate van dense core vesicle fusie verandert tijdens ontwikkeling. 

In Box 1 beschrijven we de technieken om vesicle fusie te bestuderen.

In Hoofdstuk 1 introduceren we het onderwerp. We beschrijven het moleculaire mechanisme 

waarmee vesicles kunnen fuseren met de plasmamembraan. Vesicles kunnen niet spontaan 

fuseren, maar hebben meerdere eiwitten nodig om dit te doen. Essentieel zijn de SNARE eiwitten 

(zie Figuur 1D). Één SNARE eiwit zit aan het vesicle vast (deze heet VAMP). Twee andere eiwitten 

zijn gebonden aan de plasmamembraan (dit zijn syntaxin en SNAP). Al deze eiwitten bevatten een 

helix, een speciaal gevouwen stuk in het eiwit waarmee eiwitten aan elkaar kunnen binden. Als de 

helices van de SNARE eiwitten (één in VAMP en syntaxin, twee in SNAP*) binden, vormen ze het 

SNARE complex. Dit SNARE complex vormt een brug tussen het vesicle en de plasmamembraan, 

waardoor vesicles met de membraan kunnen fuseren. Het SNARE complex wordt gevormd met 

behulp van andere eiwitten, waaronder het CAPS eiwit**.

In Hoofdstuk 3 en 4 bestuderen we de VAMP eiwitten (een van de SNARE eiwitten, zie Figuur 

1D). Er zijn zeven verschillende VAMP eiwitten, en we laten zien dat VAMP1, VAMP2 en VAMP3 

belangrijk zijn voor de fusie van dense core vesicles in neuronen. De andere vier VAMP eiwitten 

kunnen dense core vesicles niet laten fuseren. Synaptische vesicles hebben alleen VAMP2 nodig. 

CAPS eiwitten interacteren met de SNARE eiwitten, wat de binding tussen de SNARE eiwitten 

mogelijk maakt. In Hoofdstuk 5 bestuderen we CAPS eiwitten. Eiwitten bevatten verschillende 

functionele delen, en we tonen aan dat alle delen belangrijk zijn voor de functie van CAPS voor 

dense core vesicle fusie. We laten zien dat CAPS eiwitten essentieel zijn voor dense core vesicles, 

maar minder belangrijk voor synaptische vesicles als het intercellulair calcium level hoog is. 

Communicatie via dense core vesicles is zeer belangrijk tijdens de ontwikkeling van de hersenen. 

In Hoofdstuk 2 bestuderen we of de dense core vesicles zelf veranderen tijdens ontwikkeling 

van neuronen. We laten zien dat in jonge neuronen alleen bepaalde neuromodulatoren hoog 

aanwezig zijn. Ook laten we zien dat het aantal vesicles toeneemt over tijd. Deze toename wordt 

veroorzaakt door de groei van het neuron. In Hoofdstuk 3 onderzoeken we hoeveel dense core 

vesicles fuseren op verschillende tijdspunten tijdens de ontwikkeling van een neuron. We laten 

zien dat in jonge neuronen slechts een paar vesicles fuseren, en dat dit in tien dagen met een 

factor tien toeneemt. Opmerkelijk genoeg is deze toename niet gradueel, maar abrupt tussen dag 

5 en 6 (geteld vanaf de dag dat de neuronen worden gekweekt).

*  De ballerina’s op de voorkant van dit proefschrift symboliseren de helices in VAMP (groen), syntaxin (geel), en SNAP 
(rood).
** De balletdanser op de achterkant van dit proefschrift symboliseert CAPS. Zie ook de illustraties bij de hoofdstukken die 
refereren naar de verschillende eiwitten.
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In Hoofdstuk 6 vatten we onze bevindingen samen en bediscussiëren wij deze. Dit proefschrift 

geeft nieuwe inzichten in hoe eiwitten helpen bij het fuseren van dense core vesicles met de 

plasmamembraan. We tonen kleine verschillen aan vergeleken met fusie van synaptische vesicles. 

Daarnaast laten we zien dat het aantal dense core vesicles die fuseren drastisch toeneemt tijdens 

ontwikkeling van neuronen.

Figuur 2. A-C: Cartoon van hoe pHluorin (pH gevoelig groen fluorescent eiwit) vesicle fusie laat zien. D-F: 
Echt neuron waarin fusie met de plasmamembraan te zien is als een groene stip (in F).

Box 1: Methoden. Hoe kunnen we fusie van vesicles met het plasmamembraan zien?

Neuronen zijn te klein om met het blote oog te zien (het cellichaam, het centrale deel van het 

neuron, is ongeveer een honderdste van een milimeter in doorsnee). Daarom voeren we alle 

experimenten uit met behulp van een microscoop. Om de vesicles te kunnen zien voegen we 

een kleur toe met behulp van fluorescerende eiwitten. Fluorescerende eiwitten schijnen licht 

van één specifieke kleur wanneer ze worden geactiveerd door er licht van een andere kleur op 

te schijnen. Het meest bekende en gebruikte fluorescerende eiwit in celbiologie is het groene 

fluorescerende eiwit (Green Fluorescent Protein, GFP). Dit eiwit schijnt groen licht als het met 

blauw licht beschenen wordt. Wij gebruikten een aangepaste versie van GFP dat alleen licht 

geeft in neutraal of hoog pH (pH is de zuurtegraad). Dit speciale GFP, pHluorin, is donker in 

het vesicle (daar is de pH laag) en schijnt groen licht als het vesicle fuseert (buiten de cel is 

de pH neutraal). Door pHluorin in de vesicles te stoppen kunnen we vesicle fusie zien als het 

verschijnen van een klein lichtpuntje (zie Figuur 2).
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