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Communicatie in onze hersenen heeft plaats middels elektrische signalen: de zogenaamde 
actiepotentialen zijn korte pulsjes (1 ms, 100 mV), die in complexe patronen worden 
overgedragen van het ene neuron naar het andere en van het ene netwerk naar het andere. 
Elke zenuwcel kan informatie ontvangen van soms wel 10.000 andere cellen en moet 
deze integreren tot zijn eigen specifieke antwoord. Spanningsafhankelijke, specifieke 
ionkanalen in het membraan van de zenuwcel spelen een sleutelrol bij het functioneren 
van het membraan. Hun iondoorlaatbaarheid bepaalt de membraanpotentiaal (en die op 
haar beurt weer de iondoorlaatbaarheid) en in grote mate de waarschijnlijkheid waarmee 
neuronen actiepotentialen vuren (een eigenschap die exciteerbaarheid wordt genoemd). 
De ionkanalen bepalen ook de manier waarop inkomende informatie wordt geïntegreerd 
en zo beïnvloeden ze de activiteit van het hele netwerk. Het reguleren en moduleren van 
de exciteerbaarheid is dus een belangrijke eigenschap van ionkanalen. Langs die weg zijn 
ze mede verantwoordelijk voor vele vormen van plasticiteit van de hersenen. Dankzij die 
plasticiteit blijven de hersenen functioneren tijdens groei en veroudering en kunnen we ons 
voorstellen dat processen als leren en geheugen zijn geïmplementeerd. Het disfunctioneren 
van deze regulatie van de exciteerbaarheid kan uitmonden in epilepsie, een hersenziekte die 
gekarakteriseerd wordt door een tijdelijke hypersynchronisatie van bijna alle neuronen in 
de betrokken hersengebieden en waarbij de patiënt tijdelijk de algehele controle over zijn 
zenuwstelsel verliest. Het bestuderen van de mechanismen die ionkanalen in de hersenen 
reguleren is dan ook essentieel voor ons begrip van het functioneren van gezonde én zieke 
hersenen.

In dit proefschrift wordt de regulatie onderzocht van HCN-kanalen: door Hyperpolarisatie 
en Cyclische Nucleotiden geactiveerde ionkanalen. Deze spanningsafhankelijke kanalen 
vervullen belangrijke en unieke functies in het reguleren van de exciteerbaarheid van 
neuronen. Anders dan andere spanningsafhankelijk kanalen openen HCN-kanalen zich bij 
hyperpolarisatie van het membraan en laten ze zowel natrium als kalium door en verzorgen 
zo de kationstroom Ih. Bijzonder is ook dat de geleiding van de h-stroom vooral plaats heeft 
onder de kritische drempelwaarde voor het genereren van een actiepotentiaal, waardoor ze 
bij uitstek geschikt is om de vuurfrequentie te moduleren. Het moduleren van Ih gebeurt op 
zeer verschillende tijdsschalen; daardoor kunnen de HCN kanalen hun belangrijke rol spelen 
in meerdere vormen van neuronale plasticiteit. In epileptische hersenen zijn afwijkingen 
gevonden in expressieniveaus, subcellulaire lokalisatie, membraanexpressie en in het 
functioneren van HCN-kanalen, hetgeen erop duidt dat ontregeling van dit type kanaal bij 
deze pathologie een relevante factor is.
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Om hun functie naar behoren te kunnen uitoefenen, dienen ionkanalen, nadat ze zijn gevormd, 
naar het goede cellulaire compartiment getransporteerd en meestal in het membraan geplaatst 
te worden; dit actief verplaatsen van de ionkanalen wordt in de literatuur “trafficking” 
genoemd. In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat dit transport van 
ionkanalen van en naar het membraan een belangrijk mechanisme is dat de exciteerbaarheid 
van neuronen binnen een kort tijdsbestek modificeert. Dit proefschrift richt zich vooral 
op de mechanismen die betrokken zijn bij het transport van de HCN-kanalen, waarbij de 
voornaamste interesse uitgaat naar de manier waarop de aanwezigheid, de beschikbaarheid 
en de lokalisatie van HCN-kanalen in het membraan van zowel het soma als de dendrieten 
van neuronen worden geregeld.

In Hoofdstuk 2 wordt het transport van HCN-kanalen direct bestudeerd met behulp van 
tijd gesynchroniseerde microscopie in gekweekte neuronen uit de hippocampus van de rat. 
De HCN-kanalen werden daartoe voorzien van een fluofoor die fluorescente detectie in de 
cel mogelijk maakt. Op deze manier werd het transport van de HCN-kanalen live gevolgd 
en kon de kinetiek van de bewegingen van de HCN-kanalen door de dendrieten worden 
gekarakteriseerd. In de hippocampus komen twee dominante varianten van het HCN-kanaal 
voor: HCN1 en HCN2. Deze twee varianten bleken sterk verschillende transporteigenschappen 
te bezitten. Terwijl de HCN1-kanalen zich concentreren in kleine blaasjes die zich met grote 
mobiliteit in de dendrieten verplaatsen, zijn de HCN2-kanalen diffuus verspreid over de cel 
en vele malen minder mobiel. Een belangrijke functionele vondst is dat het toedienen van 
de excitatoire neurotransmitter glutamaat het transport van HCN1-kanalen reversibel kan 
remmen. Toedienen van glutamaat legt het transport van de kanalen stil, waarna de kanalen 
lokaal in het membraan gefixeerd worden en er een verhoging van Ih gemeten kan worden. 
De activiteit en subtype-afhankelijke eigenschappen van HCN-kanalen in hippocampale 
neuronen, zoals beschreven in Hoofdstuk 2, zouden de basis kunnen vormen voor een 
homeostatische regulatie van de cellulaire exciteerbaarheid door Ih, maar ze zouden ook een 
belangrijke rol kunnen spelen bij hersenpathologieën zoals epilepsie.

Om de moleculaire en cellulaire mechanismen achter de modulatie van HCN-kanalen verder 
te ontrafelen is in Hoofdstuk 3 – 5 onderzoek verricht naar eiwitten die een directe interactie 
aangaan met HCN-kanalen, en naar eiwitten die mogelijkerwijs van invloed zijn op het 
transport, de membraanexpressie en het functioneren van HCN-kanalen. Hoofdstuk 3 richt 
zich op het onderzoek naar de effecten van het HCN-hulpeiwit TRIP8b op het functioneren en 
de membraanexpressie van de HCN-kanalen. TRIP8b is een eiwit dat specifiek in neuronen 
voorkomt en dat een directe binding aangaat met het HCN-kanaal. Er bestaan verschillende 
varianten van TRIP8b, die de membraanexpressie van HCN-kanalen soms verhogen en 
soms verlagen. Alle varianten van TRIP8b beïnvloeden ook de doorlaatbaarheid van het 



189

Summary in Dutch

HCN-kanaal, ze vertragen de activeringskinetiek van Ih en ze verschuiven de spannings-
afhankelijkheid van de activatie naar lagere potentialen. Met mutagenese op specifieke plaatsen 
in het gen tonen we in Hoofdstuk 3 aan dat TRIP8b en HCN1-kanalen een interactie aangaan 
via twee specifieke moleculaire bindingsplaatsen: één op de C’-terminus van het kanaal en 
de ander aan het Cyclisch-Nucleotide BindingsDomein (CNBD). Beide bindingsdomeinen 
zijn nodig om de membraanexpressie van HCN-kanalen te verhogen. Het vertragen van het 
openen van het HCN-kanaal door TRIP8b wordt echter alleen veroorzaakt door het CNBD, 
waar TRIP8b en cAMP om concurreren. De resultaten in dit hoofdstuk geven inzicht in 
de complexe interacties tussen TRIP8b en het HCN-kanaal en de consequenties voor het 
kanaaltransport.

Voor een correcte regulatie van eiwittransport is het cytoskelet van eminent belang. In 
Hoofdstuk 2 hebben we al aangetoond dat de integriteit van het actine skelet noodzakelijk 
is voor het functioneel transport van HCN1-kanalen. De rol van het cytoskelet werd nader 
bestudeerd in de Hoofdstukken 4 en 5 aan de hand van het actine bindende filamine A 
(FLNa). Naast de structurele functie die FLNa speelt bij het stabiliseren van actinenetwerken 
in de cel, kan FLNa ook een interactie aangaan met diverse ionkanalen en receptoren wat 
hun membraanexpressie beïnvloedt. Aangetoond is dat HCN1- (maar niet HCN2- of HCN4-
) kanalen een interactie aangaan met FLNa maar de fysiologische implicaties van deze 
interactie zijn nog onduidelijk.

FLNa is een veelbelovende kandidaat voor de regulering van neuronale HCN-kanalen maar 
we weten nog zo weinig over het voorkomen en de verspreiding van FLNa in de volwassen 
hersenen dat daar eerst een inventariserende studie naar gedaan is in Hoofdstuk 4. Met 
behulp van immunolabeling hebben we het specifieke expressiepatroon van FLNa in kaart 
gebracht in hersencoupes van de volwassen rat en in gekweekte primaire neuronen van de 
hippocampus. FLNa is duidelijk aanwezig in de dendritische schacht van hippocampale 
en corticale neuronen maar we hebben nog geen bewijs dat het voorkomt in dendritische 
“spines”, de gespecialiseerde plaats waar een neuron het inkomende signaal van een ander 
neuron opvangt. Omdat HCN1-kanalen waarschijnlijk niet voorkomen in spines in de 
neocortex en hippocampus, wordt het aantrekkelijk de hypothese te formuleren dat FLNa 
betrokken is bij het weren van bindingspartners uit deze gebieden. Binnen deze context zal 
de functionele rol van FLNa in de volwassen hersenen verder onderzocht moeten worden.

Toen de verspreiding van FLNa in de hersenen eenmaal in kaart was gebracht, onderzochten 
we de mechanismen waardoor FLNa op subcellulair niveau de HCN-kanaal localisatie en 
functie beïnvloedt (Hoofdstuk 5). De subtype specifieke verspreiding van HCN-kanalen 
in neuronen (Hoofdstuk 2) werd ook gevonden in HEK293 cellen: HCN1-kanalen zijn 
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geconcentreerd in blaasjes, terwijl HCN2 kanalen diffuus over de cel verspreid zijn. 
De bundeling van HCN1-kanalen is afhankelijk van FLNa. Deze bundeling hebben wij 
waargenomen in zowel het celmembraan als de intracellulaire compartimenten, de laatste 
lokalisatie wordt veroorzaakt door internalisatie en transport richting het lysosoom. 
De vermindering van Ih door internalisatie van HCN1-kanalen heeft waarschijnlijk een 
significante invloed op de fysiologische eigenschappen van de cel. Deze vermindering van Ih 
kon worden voorkomen met dynasore, een specifieke blokker van het enzym dynamine dat 
betrokken is bij de internalisatie. We concluderen dat FLNa zijn remmende werking lijkt uit 
te oefenen door endocytose en afbraak van specifieke HCN-kanaal subtypen.

Dit proefschrift verschaft nieuwe inzichten in de complexe regulatie van HCN-kanalen 
in neuronen: er wordt onder meer bewijs geleverd voor een zeer dynamische (en 
activiteitsafhankelijke) kinetiek van HCN-kanaal “trafficking” in dendrieten. De lokalisatie 
van de HCN-kanalen en hun transportmechanisme is subunit specifiek en we hebben een 
sterke betrokkenheid vastgesteld van secundaire eiwitten bij de regulatie van het transport 
van specifieke HCN-varianten, de membraanexpressie en de functionele eigenschappen 
van deze kanalen. Deze bevindingen verbreden onze kennis van de cellulaire machinerie 
die HCN-kanalen reguleert en werpen een aantal interessante nieuwe vragen op, die verder 
reiken dan dit proefschrift. Een van de vragen die we nog niet beantwoord hebben is hoe 
celspecifiek de hier beschreven mechanismen zijn. Een dieper inzicht in hoe ontsporing van 
deze regelmechanismen zou kunnen leiden tot pathologische situaties zoals epilepsie, zal nog 
veel experimenteel werk vergen.




