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Neurologische aandoeningen, zoals epilepsie, de ziekte van Parkinson en de 
ziekte van Alzheimer, worden vaak aanzien als idiopathische ziekten aangezien 
de onderliggende oorzaak of het mechanisme ongekend zijn. In de laatste 
jaren werden voornamelijk door next-generation sequencing echter meer en 
meer genetische oorzaken blootgelegd. Dit toonde aan dat, naast ionkanalen, 
ook het slecht functioneren van eiwitten en processen gerelateerd aan de 
cellulaire trafiek van synaptische blaasjes (synaptic vesicle trafficking) 
betrokken zijn in deze aandoeningen, wat hen een ideaal target maakt voor 
geneesmiddelenontwikkeling. Twee van deze synaptische eiwitten zijn 
TBC1D24 en Synaptojanin1 (Synj1), beide het onderwerp van deze PhD thesis. 

Vooreest lag de focus op het TBC1D24 eiwit dat gemuteerd is in epilepsie- en 
DOORS-syndroompatiënten. Dit eiwit bestaat uit een TBC- en een TLDc-
domein, wat een unieke combinatie is te midden van de humane eiwitten. In 
fruitvliegen kon echter een ortholoog eiwit geïdentificeerd worden, Skywalker 
(Sky) genaamd. Sky werd in deze PhD thesis als een modelsysteem gebruikt en 
de kristalstructuren van het TBC- en TLDc-domein werden opgelost. Hierdoor 
konden we voor het TBC-domain een onverwachte, positief geladen pocket 
onthullen die kan binden met de fosfoïnositiden PI(4,5)P2 en PI(3,4,5)P3, 
membraanlipiden die ook een belangrijke rol spelen in synaptic vesicle 
trafficking. Patiëntmutaties in de positief geladen pocket inhiberen deze 
binding en leiden tot neurologische defecten en aanvallen in fruitvliegen. Deze 
defecten konden echter geremedieerd worden door een toename van de 
fosfoïnositideniveaus via partiële, genetische verwijdering van Synj1, een 
fosfoïnositide 5-fosfatase dat via zijn katalytisch 5-fosfatase domein de fosfaat 
groep op positie 5 van PI(4,5)P2 en PI(3,4,5)P3 verwijdert. 

In een tweede deel van dit doctoraatsonderzoek lag de focus op het humane 
Synj1 eiwit, aangezien het geïdentificeerd werd als een mogelijk doelwit voor 
de ontwikkeling van medicijnen voor zowel TBC1D24-gerelateerde epilepsie 
als voor de ziekte van Alzheimer en Downsyndroom. Anderzijds liggen 
overerfbare mutaties in het gen coderend voor Synj1 aan de basis van de 
ziekte van Parkinson en epilepsie. Ondanks de betrokkenheid van Synj1 in een 
scala van ziekten, ontbreekt er nog steeds structurele en gedetailleerde 
mechanistische informatie. Derhalve hebben wij de kristalstructuur van het 
katalytisch 5-fosfatase domain van Synj1, gebonden aan het substraat 
PI(3,4,5)P3, opgelost. Samen met een gedetailleerde biochemische analyse 
verschaft deze structuur nieuwe inzichten in het katalytisch mechanisme van 
Synj1. Tenslotte vertoonde de analysis van patiëntmutaties een daling in de 
katalytische efficiëntie van Synj1 en werd er een link voorgesteld tussen de 
omvang van deze effecten en de ernst en aanvangsleeftijd van 
ziekteverschijnselen. In de toekomst zullen deze inzichten structuur-
gebaseerde medicijnontwikkeling kunnen sturen. 
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