
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Antiepileptic drugs targeting sodium channels: subunit and neuron-type specific
interactions

Qiao, X.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Qiao, X. (2013). Antiepileptic drugs targeting sodium channels: subunit and neuron-type
specific interactions. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/antiepileptic-drugs-targeting-sodium-channels-subunit-and-neurontype-specific-interactions(d82cd2da-d072-473d-84bf-02638c9f2b12).html


Nederlandse samenvatting 
 

155 

Nederlandse samenvatting 

Epilepsie is een ziekte die gekenmerkt wordt door incidenteel optredende 

epileptische aanvallen (“convulsies”) waarbij grote delen van de hersenen 

synchrone hyperactiviteit vertonen. Patiënten krijgen als geneesmiddel 

chronisch anti-epileptica voorgeschreven die erop gericht zijn de kans op 

een epileptische aanval te verminderen. Carbamazepine (CBZ), lamotrigine 

(LTG) en fenytoïne (DPH) zijn veelgebruikte anti-epileptica en hun werking 

is gebaseerd op een gebruiksafhankelijke interactie met 

spanningsafhankelijke natriumkanalen in de celmembraan van neuronen in 

het centrale zenuwstelsel. Bij alle spanningsafhankelijke ionkanalen (voor 

natrium, kalium, calcium en chloride) reguleert het open- en dichtgaan van 

het kanaal de elektrische stroom in de zenuwcel. Als natriumkanalen 

opengaan tijdens een depolarisatie van de membraan, zorgt de 

spanningsafhankelijkheid voor een verdere depolarisatie en deze positieve 

terugkoppeling is uiteindelijk verantwoordelijk voor de actiepotentiaal: een 

kortstondige (~1 ms), grote potentiaalverandering (~100 mV) die de 

elementaire informatie boodschap in het zenuwstelsel is en die ook het 

doorgeven van informatie aan perifere weefsels zoals bv. spieren verzorgt. 

Actiepotentialen zijn kortdurend omdat door de sterke depolarisatie tijdens 

het begin een tweede gate in het kanaal, de inactivatie gate, op een 

vergelijkbare wijze, maar net iets trager sluit. De membraanpotentiaal 

repolariseert ook als gevolg van het openen van spanningsafhankelijk 

kaliumkanalen. De kaliumkanalen gaan trager open dan de natriumkanalen, 

maar ze inactiveren niet, waardoor ze uiteindelijk de membraanpotentiaal 

weer terug brengen naar de rustmembraanpotentiaal.  

Tijdens epileptische aanvallen vuren grote groepen neuronen 

actiepotentialen, meestal synchroon en met een hoge frequentie. 
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Hoogfrequent vuren van de neuronen leidt tot een depolarisatie waardoor de 

spanningsafhankelijke natriumkanalen vaak in de inactieve toestand 

belanden. Anti-epileptica kunnen alleen binden aan natriumkanalen in de 

inactieve toestand. De hier gebruikte anti-epileptica hebben een hoge 

affiniteit voor de inactieve toestand, ze binden nauwelijks aan een kanaal in 

de open of de gesloten toestand. Eenmaal gebonden, zorgen de anti-

epileptica ervoor dat het kanaal niet meer open gaat en kan er dus gedurende 

lange tijd geen nieuwe actiepotentiaal worden gegenereerd. Dit leidt 

uiteindelijk tot de beëindiging van het hoogfrequent vuren van de cel en 

voorkomt het convulsies. Helaas zijn of worden zo’n 30% van de 

epilepsiepatiënten ongevoelig voor anti-epileptica, ze zijn of worden 

“farmaco-resistent”. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij die 

patiënten in de loop van de tijd de natriumkanalen van eigenschappen 

veranderen. 

Spanningsafhankelijke natriumkanalen zijn grote eiwitten gelegen in de 

membraan van exciteerbare cellen. Het kanaalvormende deel van het eiwit, 

waaraan de anti-epileptica binden, wordt gevormd door de α-subunit en die 

is meestal gekoppeld aan een of meerdere β-subunits, die een rol vervullen 

bij de gevoeligheid van de kanalen voor membraanpotentiaalveranderingen. 

Men onderscheidt vier typen α-subunits in de hersenen: NaV1.1, NaV1.2, 

NaV1.3 en NaV1.6. Er is aangetoond dat in epileptisch hersenweefsel 

veranderingen kunnen optreden in de expressiepatronen van de α-subunits. 

Wanneer er dan verschillen zijn in de interacties tussen anti-epileptica en de 

verschillende α-subunits, zou dit een rol kunnen spelen bij de gevoeligheid 

van deze hersengebieden voor de anti-epileptica.  

Een ander relevant aspect voor de effectiviteit van anti-epileptica in een 

neuronaal netwerk, is dat verschillende soorten neuronen een specifieke 
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gevoeligheid zouden kunnen hebben. Neuronale netwerken zijn opgebouwd 

uit principale exciterende neuronen, die informatie die binnenkomt 

verwerken en weer doorgeven aan andere hersengebieden en inhiberende 

interneuronen, die hoofdzakelijk lokale verbindingen maken met de 

principale neuronen en die via verschillende feedbackmechanismen zorgen 

voor gecontroleerde elektrische activiteit in het netwerk. Als anti-epileptica 

andere interacties aangaan met de natriumkanalen van principale neuronen 

dan met die van interneuronen, zou dit belangrijke consequenties kunnen 

hebben voor de farmacotherapeutische effectiviteit van anti-epileptica. 

In dit proefschrift is het onderzoek naar de werking van anti-epileptica die 

aangrijpen op spanningsafhankelijke natriumkanalen gedaan aan: 

1) HEK293 cellijnen waarin de vier relevante α-subunits specifiek tot 

expressie zijn gebracht, en waarin de interactie met CBZ, LTG en DPH in 

detail kon worden gekarakteriseerd (hoofdstuk 2).  

2) principale neuronen en interneuronen in acute hippocampus plakjes. 

Hierin werden de effecten van LTG gekarakteriseerd door het effect op de 

vuurpatronen van beide neurontypen te bepalen (hoofdstuk 4). 

Een derde onderwerp betrof een onderzoek naar de ruimtelijke en temporale 

expressie van verschillende α-subunits in de hippocampus van ratten tijdens 

epileptogenese (hoofdstuk 3) in een experimenteel model (kaïnezuur) voor 

temporale kwab epilepsie. 

In hoofdstuk 2 onderzochten we de biofysische en farmacologische 

eigenschappen van de vier α-subunits. "Whole-cell voltage-clamp" 

experimenten werden uitgevoerd op HEK293 cellen waarin de α-subunits 

stabiel tot expressie zijn gebracht en de interacties met CBZ, LTG en DPH 

werden bestudeerd en vergeleken. De vier α-subunits vertoonden een aantal 
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subtiele verschillen in biofysische eigenschappen: activatie, inactivatie en 

herstel van inactivatie. Zo bleken de NaV1.1 en NaV1.6 α-subunits een 

sneller herstel van inactivatie te vertonen dan de NaV1.2 en NaV1.3 α-

subunits. Dergelijke eigenschappen zijn van belang voor de functie van de 

kanalen in relatie tot hun (sub)cellulaire expressie. Zo komt bv. het NaV1.6 

α-subunit in relatief hoge expressieniveaus voor in de knopen van Ranvier 

van gemyeliniseerde axonen, waar een snel herstel van inactivatie van 

belang is om een snelle actiepotentiaalgeleiding te faciliteren. Een afgeleide 

biofysische eigenschap die we onderzochten is de window-current: een 

relatief kleine natriumstroom die ontstaat in het voltagebereik waar enige 

activatie voorkomt tegelijk met niet volledige inactivatie. De NaV1.1 

α-subunit genereert van alle α-subunits de grootste window-current en die 

kan resulteren in een relevante verhoogde prikkelbaarheid van neuronen. 

De farmacologische eigenschappen van de vier α-subunits vertonen ook een 

aantal duidelijke verschillen. CBZ bleek, vergeleken met LTG en DPH, een 

hogere bindingssnelheid aan de geïnactiveerde natriumkanalen te hebben. 

Verder bleek LTG, vergeleken met CBZ en DPH, aanleiding te geven tot 

een grotere verschuiving van de inactivatiefunctie in hyperpolariserende 

richting. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de langzame dissociatie van 

LTG van de bindingsplaats op het natriumkanaal. Tot slot vonden we een 

aantal subtiele verschillen in interacties van de anti-epileptica met het 

natriumkanaal. Zo bleek LTG een relatief hoge bindingssnelheid aan de 

geïnactiveerde NaV1.1 kanalen te hebben. De consequenties van al deze 

verschillen is dat de gevoeligheid van neuronen voor een bepaald anti-

epilepticum afhankelijk wordt van welk type natriumkanaal ze tot expressie 

brengen en dat verschillen in expressie in verschillende gebieden aanleiding 
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kan zijn voor een verschil in gevoeligheid met onvoorspelbare 

consequenties voor de respons.  

In hoofdstuk 3 werden met immunohistochemie de veranderingen in 

regionale en (sub)cellulaire α-subunit expressie onderzocht tijdens 

epileptogenese in de hippocampus (kaïnezuur model). Als tijdspunten 

werden 1 dag, 3 weken en 2 maanden na het induceren van een status 

epilepticus (SE) aangehouden. De SE  induceert epileptogenese, waarbij na 

een eerste periode van 2 tot 4 weken zonder epileptische activiteit, de dieren 

spontane epileptische aanvallen krijgen. Deze aanvallen nemen in frequentie 

en heftigheid toe totdat na een aantal maanden de dieren dagelijks 

epileptische aanvallen hebben. In controle dieren werd NaV1.1 

immunoreactiviteit vooral aangetroffen in het neuropil van het CA gebied en 

in interneuronen. De NaV1.1 immunoreactiviteit was tijdens de 

epileptogenese verminderd. Het aantal NaV1.1 immunopositieve 

interneuronen halveerde, maar deze afname komt overeen met de fractionele 

afname van de totale neuronenpopulatie. Immunoreactiviteit voor de NaV1.2 

α-subunit in de binnenste moleculaire laag was afgenomen 1 dag na SE, 

maar nam weer toe 3 weken en 2 maanden na SE, wat geassocieerd leek met 

“mossy fiber sprouting”. NaV1.6 immunoreactiviteit in de dendrieten van 

CA pyramidale neuronen was verminderd, terwijl NaV1.6 

immunoreactiviteit in astrocyten juist was toegenomen 3 weken na SE. Deze 

resultaten wijzen erop dat tijdens epileptogenese in subgebieden van de 

hippocampus de expressie van de verschillende α-subunits verschillend 

wordt beïnvloed wat een rol kan spelen bij de veranderingen in de regionale 

prikkelbaarheid van het hippocampusgebied tijdens epileptogenese.  

In hoofdstuk 4 onderzochten we of principale neuronen en interneuronen 

van de hippocampus een verschillende gevoeligheid hebben voor anti-
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epileptica. Hiertoe werden de effecten van LTG op de natriumstromen en op 

de vuurpatronen van beide celtypen bestudeerd. De experimenten werden 

uitgevoerd met hersenweefsel van 5HT3aR-BACEGFP transgene muizen, 

waarin interneuronen die de serotonine 5HT3A receptor tot expressie 

brengen, gelabeld zijn met groen fluorescerend eiwit (GFP). Hierdoor 

kunnen de schaarse interneuronen goed herkend worden. De stromen 

werden gekarakteriseerd in acuut gedissocieerde neuronen (met whole-cell 

voltage-clamp), terwijl de vuurpatronen werden gemeten in acute 

hersenplakjes (met whole-cell current-clamp). Interneuronen kunnen 

actiepotentialen vuren met een hogere frequentie dan de principale neuronen 

en hun actiepotentialen duren korter dan die van de principale neuronen. De 

natriumstromen van interneuronen herstellen zich eerder van inactivatie dan 

die van principale neuronen, wat verklaart dat LTG beter in staat is om het 

hoogfrequente vuren te onderdrukken van actiepotentialen in principale 

neuronen dan in interneuronen. 

Direct gemeten aan het natriumkanaal heeft LTG in beide celtypen 

vergelijkbare effecten. Zowel de verschuiving van de inactivatiefunctie door 

LTG als de bindingssnelheid van LTG aan, en de dissociatiesnelheid van 

LTG van de natriumkanalen waren vergelijkbaar voor beide neurontypes. 

Daarom vermoeden we dat de verschillen van de LTG effecten op de 

vuurpatronen veroorzaakt worden door verschillen in de vorm van de 

actiepotentiaal in beide celtypen. Andere studies hebben aangetoond dat in 

principale neuronen met trage actiepotentialen meer natriumkanalen in de 

inactieve toestand terecht komen dan in neuronen met snelle 

actiepotentialen. Bij trage actiepotentialen inactiveert een groter deel van de 

natriumkanalen waardoor meer LTG kan binden. Uit onze voltage-clamp 

experimenten bleek verder dat natriumkanalen van interneuronen sneller 
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herstellen van inactivatie dan die van principale neuronen. Beide factoren 

zorgen ervoor dat tijdens het vuren van actiepotentialen, principale neuronen 

meer beïnvloed worden door LTG dan de interneuronen. 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek heeft aangetoond dat de 

interacties tussen anti-epileptica en de vier α-subunits subtiele verschillen 

vertonen (hoofdstuk 2). Dit heeft consequenties voor de effectiviteit van 

anti-epileptica, zeker wanneer de expressiepatronen van α-subunits (tijdens 

epilepsie) aan verandering onderhevig zijn. Met de experimenten 

beschreven in hoofdstuk 3 bevestigden we dat gedurende epileptogenese 

dergelijke veranderingen optreden. Tenslotte beschrijven we in hoofdstuk 4 

dat anti-epileptica als LTG in staat zijn om het hoogfrequent vuren van 

principale neuronen efficiënter te onderdrukken dan dat van interneuronen. 

Omdat tijdens epilepsie zowel veranderingen optreden in expressiepatronen 

van de natriumkanaal α-subunits als in de functionele organisatie van de 

betrokken neuronale netwerken, lijkt het noodzakelijk om de effectiviteit 

van anti-epileptica niet alleen te beoordelen aan de hand van hun interactie 

met een ionkanaal of met een enkel neuron, maar ook in netwerkverband. 

Een dergelijke aanpak zou kunnen leiden tot effectievere medicijnen en 

misschien tot meer begrip van het fenomeen farmacoresistentie. 


