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In dit proefschrift willen we verhelderen of de hoeveelheid cellulair aanwezig hexokinase 

II (HKII) eiwit oorzakelijk gerelateerd is aan de mate van cellulaire schade door ischemie-

reperfusie (I/R). 
 

In hoofdstuk 2 onderzochten we of een verandering in standaard voeding en een 

verminderde expressie van HKII de gehele groei en het cellulaire HKII niveau in de hart- 

en skeletspier beïnvloeden. Daarnaast werd de invloed van verminderde HKII niveaus op 

lage-stroming I/R schade bestudeerd. Als model werd een heterozygoot hexokinase II 

knockout (HK+/-) muis gebruikt. In eerste instantie werd gevonden dat deze muizen een 

veel kleinere afname in HKII reductie hadden dan in de literatuur gerapporteerd. Na 

enkele vervolg experimenten realiseerden wij ons dat het verschil werd veroorzaakt door 

de aan de muizen gegeven standaard voeding. We lieten zien dat standaard voeding 

alleen al, zonder grote veranderingen in vet of koolhydraten samenstelling, het lichaams- 

en hartgewicht kan beïnvloeden. Ook HK activiteit en hexokinase I (HKI) expressie 

worden in het hart beïnvloedt door standaard voeding, terwijl in de skeletspier alleen HK 

activiteit werd beïnvloed. We concluderen dat standaard voeding belangrijk is en vaak ten 

onrechte wordt genegeerd in dierexperimenteel onderzoek, terwijl al kleine verschillen in 

voedingscomponenten van invloed kunnen zijn op fysiologische parameters en eiwit 

expressie niveaus. De deletie van één HKII allel gaf circa 30% vermindering van totaal HK 

activiteit in het hart, wat indiceert dat HKII voor circa 50-60% bijdraagt aan de totale HK 

activiteit in het hart. Daaropvolgend bestudeerden we een lage-stroming I/R interventie 

in het hart met gebruik van 5% overblijvende vloeistof stroming, ten opzichte van een 

normale, gezonde situatie, voor 40 minuten in het geïsoleerde muizenhart. Dit model 

resulteerde slechts in zeer milde I/R schade (1% celdood). Er werd geen invloed van 

gereduceerd HKII op I/R schade gevonden. We concluderen dat in een I/R model welke 

minimale irreversibele schade veroorzaakt, een relatieve gematigde HK vermindering 

geen verhoogde I/R schade geeft. 

 

Met het doel de hoeveelheid irreversibele celdood te verhogen bestudeerden we de rol van 

HKII in zwaardere I/R modellen in het hart, waarbij geen-stroming I/R werd toegepast 

(hoofdstuk 3). We waren in staat aan te tonen dat HKII vermindering resulteert in 

verhoogde I/R schade in zowel een ex vivo (geïsoleerd Langendorff-geperfuseerd hart) als 

een in vivo (in borstkas LAD occlusie) I/R model. HKII reductie was geassocieerd met 
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functionele beschadiging en verhoogde celdood (necrose, apoptose). In vivo behandelde 

harten vertoonden verhoogde fibrose en verminderde angiogenese na een langere periode 

van reperfusie (28 dagen). HKII beïnvloedt angiogenese mogelijk door HIF-afhankelijke 

VEGF regulatie doordat in HK+/- muizen HIF-1α gereduceerd bleek te zijn na I/R, wat 

resulteerde in verminderde VEGF expressie. Ten slotte, ook werd aangetoond dat 

mitochondrieel gebonden HKII (mitoHK) een bepalende factor is voor oxidant-

geïnduceerde celdood in geïsoleerde cardiomyocyten. 

 

De deletie van één HKII allel in de gastrocnemius medialis (GM) skeletspier resulteerde in 

circa 50-60% vermindering van totaal spier HK activiteit. Dit suggereert dat voor deze 

spier het aanwezige HK voornamelijk bestaat uit isovorm II. Dit gaf ons de gelegenheid 

om de effecten op I/R schade van een grotere HK activiteit vermindering, ten opzichte 

van het hart, in de skeletspier te bestuderen. We pasten een in vivo model toe van acute 

skeletspier I/R schade in zowel mannelijke als vrouwelijke muizen (hoofdstuk 4). In deze 

studie bestudeerden we naast het HK reductie model ook een HKII overexpressie muis 

model (HKtg). Hoewel het toegepaste I/R model in niet-significante celdood resulteerde, 

gaf de grote afname in HK activiteit in de GM spier een significante toename van celdood 

in mannelijke (en niet in vrouwelijke) HK+/- muizen. Er werden geen effecten van HKII op 

functioneel herstel na I/R gevonden. Deze bevindingen wijzen er op dat, 1) vergroting van 

HK reducties zelfs in een zeer milde I/R schade model kunnen resulteren in significant 

verhoogde celschade, en 2) vrouwelijke dieren zijn beter beschermd tegen I/R schade, wat 

in overeenstemming is met andere gerapporteerde bevindingen in de literatuur. 

 

Ter vergelijking met hoofdstuk 4, wilden we in hoofdstuk 5 de rol van HKII in skeletspier 

bestuderen in 1) een zwaarder model van acute I/R schade, en 2) spier regeneratie. Dit 

resulteerde in de observatie dat 50% HK activiteit reductie bij benadering werd gespiegeld 

door een verdubbeling van de I/R-geïnduceerde necrose in dit model. Dit bewijst dat in 

een in vivo skeletspier I/R model HKII een belangrijke bepalende factor is van I/R 

celschade. We toonden ook aan dat de verhoogde necrose door verminderde HK niet 

verklaard kan worden door een verhoogde translocatie naar het mitochondrion van het 

pro-apoptotische eiwit Bax of door een verhoogde mate van oxidatieve stress. Daarom 

zouden bij het onderzoeken van HKII in I/R schade andere, meer onbekende 

mechanismen van celdood moeten worden bestudeerd. 
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Naast de verminderde kwetsbaarheid voor I/R schade is skeletspier weefsel ook bekend 

om de regeneratieve capaciteit. In hoofdstuk 5 beschrijven we ook dat HKII waarschijnlijk 

niet van invloed is op skeletspier regeneratie en fibrose. Dit concluderen we naar 

aanleiding van de bevindingen dat de gevonden toenamen in zowel regeneratie als fibrose 

mogelijk volledig verklaard kunnen worden door de verhoogde celschade in deze acute 

I/R interventie. Angiogenese was verhoogd na I/R, maar werd niet beïnvloed door 

verminderde HKII. 

 

Voorgaande studies suggereerden dat HK mogelijk betrokken is bij ischemische 

preconditionering (IPC) signalering in het hart. Daarom bestudeerden we in hoofdstuk 6 

het temporele en spatiële gedrag van HKI en HKII in reactie op I/R en IPC in het intacte, 

geïsoleerde rattenhart. Door de IPC interventie bleek de cytosolische HK activiteit alleen 

gereduceerd aan het einde van de ischemische periode, wat verklaard kan worden door de 

afname in cytosolische HKII (en niet HKI) hoeveelheid op hetzelfde tijdstip. Het 

belangrijkste is dat de mitochondriële HK activiteit verhoogd was na IPC tijdens baseline 

en de reperfusie periode. Dit werd alleen tijdens reperfusie ondersteund door een 

verhoging in HKII niveau. Het temporele en spatiële gedrag van HKI werd niet beïnvloed 

door cellulaire verplaatsing van HK in het intacte hart. Deze IPC gevoeligheid is beperkt 

tot de HKII isovorm. 

 

Het belang van HKII als een bepalende factor van hart I/R schade (hoofdstuk 3) en de 

bevindingen dat mitochondriële HK activiteit en mitochondrieel gebonden HKII 

beïnvloed worden door IPC (hoofdstuk 6) hebben geleid tot de studie beschreven in 

hoofdstuk 7. Terwijl bij vermindering van totale HKII (HK+/- muizen) alleen celdood 

verhoogd is na I/R, leidt directe loskoppeling van mitochondrieel gebonden HKII, door 

middel van een op maat gemaakte peptide, tot zowel verhoogde celdood als verminderd 

functioneel herstel. Maar bovenal leidt het tot verlies van het beschermende IPC effect in 

het intacte hart. Onze data suggereert dat mitoHK beschermend werkt door middel van 

behoud van de mitochondriële membraan potentiaal. Daarnaast suggereert onze data ook 

dat, evenals de resultaten gevonden in de skeletspier, celdood voornamelijk bemiddeld 

wordt door necrose en niet door mitochondriële Bax-bemiddelde celdood. Deze studie laat 

duidelijk zien dat mitochondrieel gebonden HKII belangrijk is in cellulaire gevoeligheid 

voor I/R schade en dat het een noodzakelijke component is voor cardioprotectie door IPC. 




