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Inleiding Inleiding 

Dee hersenen bestaan uit miljarden zenuwcellen. Deze cellen, neuronen, staan niet 

opp zichzelf, maar vormen tezamen complexe netwerken. In deze netwerken kan een 

enkell neuron in verbinding staan met wel honderduizend andere neuronen. De 

neuronenn communiceren met elkaar op gespecialiseerde plaatsen: de synapsen. 

Zo'nn synaps (figuur 1) vormt een contact punt tussen twee neuronen waar 

communicatiee plaatsvindt door middel van chemische boodschappers, 

(neuro)transmitters.. Deze transmitters worden door het eerste neuron uitgescheiden 

inn de active zone van het zenuwuiteinde en activeren het tweede neuron doordat ze 

daarr specifieke receptoren binden die geclusterd zijn in een gespecialiseerde zone, 

dee post synaptische dichtheid. De transmitters zijn opgeslagen in blaasjes, vesicles. 

Inn de zenuwuiteinden komen twee typen vesicles voor: kleine en grote. De kleine 

vesicless bevatten de zogenaamde klassieke snelle transmitters, zoals de 

aminozurenn glutamaat en GABA. De grote vesicles, large dense-cored vesicles, 

bevattenn voornamelijk neuropeptiden, deze transmitters hebben een langzamere en 

meerr modulerende werking. De afgifte van transmitters vindt plaats door fusie van 

hett vesicle met de plasma membraan na een verhoging van de calcium concentratie 

inn de zenuwuiteinden. Calcium ionen kunnen naar binnen bij activatie van de 

zenuwuiteindenn door opening van calcium kanalen in de plasma membraan. 

T*»J»» wQ Figuur 1. A. Schematische tekening van een synaps. 
VV  B. Electronen microscopische door-snede van een 

^ t aa ^ ^ ^ ^ ^ ^ synaptosoom (schaal 100 nm). SV: kleine vesicles; 
__ ^ ^ ^ ^ ™ * LDCV: grote vesicles; AZ: active zone; PSD: post 
I ** synaptische dichtheid; 77 transmitter; C: calcium kanaal; 

R:R: receptor. M: mitochondria. 
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Naastt de fusie doorlopen de vesicles verschillende andere stappen die het vesicle 

voorbereidenn op de fusie en bij de kleine vesicles zijn er ook stappen die zorgen voor 

heropnamee en het opnieuw vormen van vesicles. Al deze stappen tesamen vormen 

dee vesicle cycle (zie figuur 1.2, hoofdstuk 1, p19), die uitgevoerd en gereguleerd 

wordenn door een moleculaire machinerie bestaande uit vele tientallen eiwitten. De 

tweee vesicle typen in de zenuwuiteinden geven verschillende typen transmitters af 

diee verschillende functies uitoefenen op verschillende plaatsen en tijdstippen. De 

moleculairee mechanismen die mogelijk zouden kunnen bijdragen aan de 

verschillendee regulatie van transmitter afgifte uit de twee typen vesicles zijn 

onderwerpp van het onderzoek beschreven in dit proefschrift. 

DitDit Proefschrift 

Hett modelsysteem dat we gebruikt hebben is dat van synaptosomen. Dit zijn intacte 

zenuwuiteindenn die worden opgezuiverd uit de voorhersenen van ratten of muizen. 

Doorr middel van chemische stimulatie kan in dit preparaat depolarisatie 

geinduceerdee afgifte van de natuurlijk voorkomende transmitters uit beide typen 

vesicless worden bepaald. Na stimulatie hebben we enerzijds met behulp van 

biochemischee analyse de hoeveelheid vrijgekomen transmitter bepaald, en 

anderzijdss zijn de aantallen en verdeling van de vesicles in de synaptosomen 

morfologischh bepaald met behulp van electronen microscopie. 

Doorr gebruik te maken van een snel meng apparaat, de rapid mixer, werd het 

mogelijkk om zeer korte stimulaties toe te dienen aan de synaptosomen. Hierdoor 

wordtt de fysiologische tijdschaal van afgifte benaderd, transmitter afgifte uit de kleine 

vesicless vindt al plaats binnen één milliseconde. In hoofdstuk twee wordt deze 

methodee beschreven en laten we met de sub-seconden stimulaties zien dat afgifte 

vann het neuropeptide cholecystokinine (CCK) uit grote vesicles pas optreedt na zo'n 

2500 ms stimulatie, dit is twee orden van grootte langzamer dan de afgifte van de 

klassiekee (glutamaat en GABA) transmitters uit de kleine vesicles. Dit verschil in 

afgiftee snelheid wordt bevestigd in de ultrastructurele experimenten waarin de 

veranderingenn in vesicle aantal en verdeling in de synaptosomen zijn geanalyseerd. 

Uitt deze morfologische analyse blijkt dat de transport snelheid van de vesicles ook 

verschiltt (hoofdstuk 3). Al na 100 milliseconden stimulatie was het aantal kleine 

vesicless aan en dichtbij de active zone toegenomen, terwijl op verder gelegen 
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plaatsenn minder vesicles zichtbaar waren. Daar de totale hoeveelheid vesicles niet 

wass veranderd, duidt deze observatie op transport van vesicles naar en verankering, 

docking,docking, aan hun plaats van afgifte. Deze stappen worden al geïnduceerd door een 

kortee stimulatie puls van 100 milliseconden. In overeenstemming met de afgifte data, 

vertonenn de grote vesicles, die in veel mindere mate voorkomen, een afname in 

aantall na een stimulatie van één seconde, maar niet bij 100 milliseconden. 

Afgiftee van de transmitters, uit beide typen vesicles, wordt gestimuleerd door een 

verhoogdee concentratie aan calcium in de synaps. Calcium komt de synaps binnen 

doorr voltage gevoelige calcium kanalen die openen bij depolarisatie van de 

membraan.. Synapsen bevattten verschillende typen van deze calcium kanalen. 

Studiess met behulp van specifieke blokkers voor die kanalen tonen aan dat de afgifte 

uitt de kleine vesicles voornamelijk wordt gemedieerd door P-type kanalen, maar de 

afgiftee uit grote vesicles door Q-type kanalen. Naast deze P- en Q-typen, zijn er ook 

nogg N-type kanalen die een bijdrage leveren. Alhoewel de bijdrage aan de afgifte 

vann transmitters uit de kleine vesicles direct zichtbaar is, wordt de bijdrage aan 

neuropeptidenn afgifte uit de grote vesicles pas zichtbaar bij een gelijktijdige 

gedeeltelijkee blokkade van de P- en Q-type kanalen. Dit laatste toont aan dat de 

afgiftee uit grote vesicles op een synergistische wijze wordt gereguleerd door de Q-, 

P-- en N-type calcium kanalen, terwijl deze kanalen op een niet additieve manier de 

afgiftee van transmitters uit de kleine vesicles reguleren. Deze resultaten duiden op 

eenn verschillend concept van betrokkenheid van de calcium kanaal subtypen in de 

afgiftee van transmitters uit de kleine en grote vesicles. Deze verschillen zijn 

vervolgenss ook bestudeerd in synapsen van muizen met een spontane mutatie in de 

porie-vormendee a-subunit van de P-, Q- typen calcium kanalen. Deze tottering 

muizenn vertonen ataxie en symptonen van absence epilepsie. De expressie van de 

gemuteerdee a-subunit is drastisch (+ 85%) verlaagd in de synapsen, terwijl de 

expressiee van de a-subunit van het N-type calcium kanaal niet veranderd is. De 

totalee afgifte van transmitters uit zowel de kleine als grote vesicles is niet veranderd 

inn de synaptosomen van de tottering muizen in vergelijking met die van normale, 

wild-type,, muizen. Nader onderzoek met behulp van de specifieke calcium kanaal 

blokkerss suggereerd dat een verlaagde bijdrage van de P-, Q- type kanalen aan de 

afgiftee van glutamaat en CCK, wordt gecompenseerd door een verhoogde bijdrage 

vann de N-type kanalen. 
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Dee gecombineerde analyse van transmitter afgifte en vesicle transport zijn 

vervolgenss gebruikt om de rol van rab3A te onderzoeken. Rab3A is een GTP-

bindendd eiwit dat op kleine vesicles voorkomt. In synaptosomen van muizen die dit 

eiwitt door genetische manipulatie niet tot expressie brengen blijkt de door korte 

stimulatiee geïnduceerde recrutering en docking van kleine vesicles niet op te treden. 

Daarentegenn was de transmitter afgifte door eenzelfde stimulatie normaal. Maar bij 

herhaaldee stimulatie was de afgifte uit de synaptosomen zonder rab3A expressie 

zo'nn 50% minder dan uit de synaptosomen van normale muizen. Ook was de 

hoeveelheidd vesicles dat gedockt lag aan de active zone bij dit stimulatie protocol 

verlaagdd in de synaptosomen zonder rab3A. Verder blijken deze effecten alleen te 

zienn bij stimulatie van afgifte middels calcium-afhankelijke depolarisatie en niet 

wanneerr afgifte op een calcium-onafhankelijke manier wordt gestimuleerd door een 

hypertonee sucrose oplossing. Deze resultaten laten zien dat rab3A betrokken is bij 

hett door depolarisatie geïnduceerde transport van de kleine vesicles naar de active 

zone.. En dit proces van recrutering is nodig om de hoeveelheid vesicles bij de active 

zonee aan te vullen, teneinde transmitter afgifte bij herhaalde of langdurige stimulatie 

tee waarborgen. 

Naastt transport, docking en fusie ondergaan de vesicles ook nog enkele andere 

stappenn in het zenuwuiteinde die tezamen een cyclus vormen. Hierdoor kunnen de 

vesicless vele malen opnieuw gebruikt worden voor transmitter afgifte, zodat er altijd 

voldoendee vesicles aanwezig blijven in de zenuwuiteinden. Ten einde meer inzicht te 

krijgenn in de door depolarisatie geinduceerde veranderingen in de hele vesicle cycle, 

hebbenn we een uitgebreidde ultrastructurele studie gedaan. Na verschillende 

depolarisaties,, variërend van 100 milliseconden tot 3 minuten, zijn synaptosomen 

geanalyseerdd op aantal en verdeling van de kleine vesicles en op endosoom-achtige 

structurenn en membranen. Grofweg gezien blijkt dat transport en docking 

voornamelijkk optreedt na korte stimulatie, terwijl bij langere stimulatie enerzijds een 

afnamee van de totale hoeveelheid kleine vesicles optreedt en anderzijds een 

toenamee in de ensosoom-achtige structuren is te zien. Een periode van 10 minuten 

rustt na stimulatie herstelt deze verschillen weer naar de oorspronkelijke, niet 

gestimuleerde,, situatie. Deze resultaten suggeren een snelle activatie van de afgifte 

gerelateerdee stappen (fusie, docking, transport), en pas wanneer de hoeveelheid 

vesicless afneemt door langdurige stimulatie worden ook de stappen geactiveerd die 

zorgenn voor de heropname en vorming van nieuwe vesicles. 
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Conclusie Conclusie 

Hett in dit proefschrift beschreven onderzoek heeft geleid tot een aantal nieuwe 

inzichtenn in regulatie van transmitter afgifte uit grote en kleine vesicles. Ten eerste is 

err het verschil in snelheid van afgifte en van vesicle transport. Ten tweede zijn er 

duidelijkee verschillen in de bijdrage van de verschillende typen calcium kanalen aan 

dee afgifte van transmitters uit de kleine en grote vesicles. En ten aanzien van de 

cyclee van de kleine vesicles hebben we laten zien dat stappen gerelateerd aan 

afgifte,, dus transport, docking en fusie, al na korte stimulatie pulsen (100 ms) 

wordenn geactiveerd. De heropname en vorming van nieuwe vesicles treedt pas op bij 

langdurigee stimulaties (15 seconden - 3 minuten). Verder blijkt het vesicle eiwit 

rab3AA een rol te spelen in het door depolarsatie geinduceerde transport van de 

kleinee vesicles naar de active zone. Al deze resultaten laten zien dat het preparaat 

vann gezuiverde zenuwuiteinden, in combinatie met de snelle mixer methode zeer 

geschiktt blijkt te zijn voor zowel biochemische als electronen microscopische analyse 

vann presynaptische regulatie mechanismen. En kan dus ook in de toekomst zeker 

bijdragenn aan verdere opheldering van de moleculaire mechanismen van transmitter 

afgiftee uit de kleine en grote vesicles in de centrale zenuwuiteinden. 
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