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SAMENVATTING
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Samenvatting in het Nederlands 
 
 
Hoofdstuk I 
 
a.  In dit eerste gedeelte van hoofdstuk 1 geven we een overzicht van de 
fysiologie van de blaas. De neuronale regulatie van de mictiecyclus, de 
betrokken neurotransmitters en hun receptoren in relatie met blaascontractie en 
relaxatie worden hier besproken.  
 
 
b.  Dit gedeelte is een uitgebreid overzicht van de verschillende 
signaaltransductiewegen geactiveerd door muscarinerge en adrenerge 
receptoren die bijdragen aan de regulatie van de mictiecyclus. Contractie van de 
blaas, benodigd voor lediging van de blaas, komt tot stand door stimulatie van 
muscarinerge receptoren (voornamelijk van het M3 subtype) op de blaasspier 

(detrusor). Relaxatie van de blaas geschiedt door stimulatie van β-

adrenoceptoren (voornamelijk van het β3 subtype) op de detrusor en faciliteert de 
opslag van urine in de blaas. Een grondige analyse van de beschikbare literatuur 
en data verkregen uit de studies zoals beschreven in de hoofdstukken IV en V, 
maken duidelijk dat de prototypische signaaltransductiewegen normaliter 

geactiveerd door M3 receptoren (activatie van phospholipase C, PLC) en β3-
adrenoceptoren (inhibitie van adenylyl cyclase) enkel een beperkte rol spelen in 
de regulatie van de contractie en relaxatie van de blaas. Bepaalde typen 

kaliumkanalen spelen waarschijnlijk een belangrijke rol in β3-adrenoceptor 
geïnduceerde detrusor relaxatie en Rho kinase en spannings-afhankelijke 
calcium kanalen spelen een belangrijke rol bij detrusor contractie door stimulatie 
van M3-receptoren. Deze alternatieve signaaltransductiewegen vormen dus 
mogelijk nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen ter behandeling van 
overactieve blaas. 
 
 
C.  Deze sectie beschrijft de verschillende onderzoeksvragen die aan de orde 
komen in dit proefschrift. 
 
 
Hoofdstuk II 
 
Muscarinerge acetylcholine receptoren, met name receptoren van het M3 
subtype zijn betrokken bij de fysiologische contractie van de detrusor benodigd 
voor het ledigen van de blaas. In de meeste biologische systemen is de 
activering van PLC de meest belangrijke signaaltransductieweg die M3-
receptoren activeren. Het is echter nog niet geheel duidelijk of activering van 
PLC ook verantwoordelijk is voor M3-geïnduceerde blaascontractie. Studies die 
de rol van PLC in blaascontractie hebben onderzocht verschillen in 
experimentele opzet (enkele versus herhaalde concentratie respons curves) en 
in gebruikte PLC remmers. In deze studie hebben we onderzocht of de 
verschillen uit eerdere studies terug te voeren zijn op verschillen in 
experimentele protocollen of verschillen in de gebruikte remmers van PLC. De 
PLC-remmer U73,122 had geen invloed op de carbachol geïnduceerde 
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detrusorcontractie in het “enkel curve” protocol. In het “herhaalde curve” protocol 
gaf ook ET-18-OCH3 geen inhibitie van detrusorcontractie in vergelijking met het 
oplosmiddel. Dit in tegenstelling tot D609 dat de maximale respons op carbachol 
verlaagde. Deze stof remde echter ook de receptor onafhankelijke contractie 
door KCl. Ook neomycine had geen invloed op de blaascontractie geïnduceerd 
door carbachol. Uit deze studie kunnen we concluderen dat de eerder 
gerapporteerde verschillen in de betrokkenheid van PLC terug te voeren zijn op 
verschillen in gebruikte remmers. De huidige gegevens laten zien dat er geen 
belangrijke rol is weggelegd voor PLC in M3-receptor geïnduceerde 
blaascontractie. 
 
 
Hoofdstuk III 
 

Cyclisch AMP (cAMP) is de prototypische intracellulaire boodschapper van β-

adrenoceptoren. Recente bevindingen trekken echter de rol van cAMP in β3-
geïnduceerde gladde spiercel relaxatie in twijfel. In dit hoofdstuk hebben we het 

mechanisme van β3-geïnduceerde detrusor relaxatie verder onderzocht. In 
verschillende experimenten hebben we de isoprenaline geïnduceerde detrusor 
relaxatie onderzocht door middel van toevoeging van remmers van diverse 
signaaltransductiepaden in preparaten die of alleen een passieve voorspanning 
hadden of ook gecontraheerd waren middels toevoeging van KCl. De adenylyl 

cyclase remmer SQ 22,536 (1 µM), de proteine kinase A remmers H7 (10 µM), 

H89 (1 µM) en Rp-cAMPS (30 µM) en de guanylyl cyclase remmer ODQ (3 µM) 
gaven allen enkel een zeer geringe remming van de isoprenaline gestimuleerde 
relaxatie in preparaten met alleen passieve voorspanning en KCl gecontraheerde 

preparaten. Ook de kaliumkanaal remmers BaCl2 (10 µM), tetraethylammonium 

(3 µM), apamine (300 nM) en glibenclamide (10 µM) hadden geen 
noemenswaardige invloed op isoprenaline geïnduceerde relaxatie. 
Charybdotoxine en iberiotoxine, beide remmers van calcium-afhankelijke 
kaliumkanalen gaven een kleine reductie van de isoprenaline geïnduceerde 
relaxatie in KCl gecontraheerde detrusor strips, maar niet in strips met alleen een 
passieve voorspanning. Een combinatie van SQ 22,536 en ODQ gaf een 
significante remming van de relaxatie (ongeveer 50%) in preparaten met alleen 
een passieve voorspanning, maar niet in de met KCl gecontraheerde strips. 
Deze combinatie van remmers was niet in staat om de remming van 
charybdotoxine in KCl gecontraheerde preparaten te versterken. We concluderen 

hieruit dat zowel cAMP als cGMP enkel een zeer kleine rol spelen in β-
adrenoceptor geïnduceerde relaxatie van de blaas. 
 
 
Hoofdstuk IV 
 
Zowel geslacht, leeftijd en hypertensie zijn geassocieerd met blaasdysfunctie. In 
dit hoofdstuk hebben we onderzocht of één of meerdere van deze factoren 

invloed hebben op β-adrenoceptor geïnduceerde detrusorrelaxatie in vitro. 

Hiervoor hebben de β-adrenoceptor geïnduceerde detrusor relaxatie vergeleken 
in mannelijke en vrouwelijke Wistar ratten, oude en jonge mannelijke Wistar 
ratten en mannelijke normotensieve en spontaan hypertensieve ratten (SHR). 
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Voor dit onderzoek hebben we de noradrenaline,  isoprenaline en de selectieve 

β3 agonisten BRL 37,344 en CGP 12,177 geïnduceerde relaxatie in KCl 
gecontraheerde preparaten bestudeerd. Hoewel alle agonisten een zwakkere 
relaxatie veroorzaakten in vrouwelijke ratten in vergelijking met mannelijke ratten, 
was dit enkel significant voor de partiele agonist CGP 12,177. In vergelijking met 
jonge ratten, waren de maximale relaxatieresponsen op alle agonisten lager in 
oudere ratten, alhoewel dit geen significantie bereikte voor isoprenaline. De 
maximale relaxatie respons op noradrenaline en isoprenaline waren significant 
lager in SHR, terwijl de responsen op BRL 37,344 gelijk waren in hypertensieve 
en normotensieve dieren. Deze resultaten laten zien dat factoren die in verband 
gebracht kunnen worden met blaasdysfunctie zoals geslacht, leeftijd en 

hypertensie ook geassocieerd zijn met een verminderde β-adrenoceptor 
geïnduceerde blaas relaxatie. Deze effecten zijn echter gedeeltelijk afhankelijk 
van de gebruikte agonist en bovendien is de omvang van deze effecten over het 

algemeen klein. Daarom stellen we dat β-adrenoceptor dysfunctie mogelijk kan 
bijdragen aan de pathofysiologie van de genoemde condities, maar waarschijnlijk 

niet als enige of meest belangrijke factor. β-adrenoceptor agonisten kunnen in 
bovenstaande condities mogelijk gebruikt worden in de behandeling van 
blaasdysfunctie. 
 
 
Hoofstuk V 
 
Sphingomyeline is een essentieel bestanddeel van cellulaire membranen. Groei 
en stimulatie van muscarine receptoren kunnen de omzetting van 
sphingomyeline in andere biologisch active sphingomyeline metabolieten 
catalyseren. In deze studie hebben we onderzocht of sphingomyeline 
metabolisme en met name de endogene vorming van sphingosine-1-fosfaat 
(S1P) door sphingosine kinase betrokken is bij muscarine receptor gestimuleerde 
detrusor contractie en of deze rol veranderd is onder hypertrofe condities. Groei 
stimulerende omstandigheden werden in vitro nagebootst door geïsoleerde 
blaasstrips te kweken in aanwezigheid  van serum, of in vivo door een operatief 
verkregen urethraobstructie. Dimethylsphingosine (DMS), een remmer van 
sphingosine kinase, had geen enkele invloed op de carbachol geïnduceerde 
detrusor contractie in vers geïsoleerde blaasstrips, gekweekte strips in 
afwezigheid van serum en strips verkregen uit “sham”-geopereerde dieren. DMS 
had echter een significant remmende werking op de carbachol geïnduceerde 
detrusor contractie in de met serum gekweekte blaasstrips en blaasstrips uit 
dieren met een urethraobstructie. In beide gevallen zagen we een duidelijke 
verhoging van S1P4 receptor mRNA expressie in deze strips. Voorkoming van 
S1P4 mRNA expressie verhoging resulteerde in een verlaagde carbachol 
contractie. Deze resultaten laten zien dat onder groei stimulerende condities de 
muscarine receptor geïnduceerde detrusor contractie gedeeltelijk bewerkstelligd 
wordt door een activatie van sphingosine kinase en stimulatie van S1P4 
receptoren door het aldus gevormde S1P. Dit mechanisme speelt echter geen rol 
onder normale fysiologische omstandigheden. 
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Hoofdstuk VI 
 

Nebivolol is een selective β1-adrenoceptor blokker welke naast een 
bloeddrukverlaging ook een endotheel-afhankelijke relaxatie van verschillende 
bloedvaten laat zien in zowel mensen als andere diersoorten. Verschillende 
onderzoeken hebben aangetoond dat deze effecten van nebivolol op relaxatie 

van bloedvaten mogelijk verklaard kan worden door een stimulatie van β3-
adrenoceptoren. Omdat blaasrelaxatie voornamelijk tot stand komt door 

stimulatie van β3-receptoren, hebben we in dit hoofdstuk de β3 agonistische 
activiteit van nebivolol in humane en ratten blaasstrips bestudeerd. Bovendien 
hebben we de effecten van nebivolol op cAMP in CHO cellen stabiel 

getransfecteerd met humane β3-adrenoceptoren en in primaire detrusor gladde 
spiercellen bestudeerd. Nebivolol induceerde een concentratie afhankelijke 
relaxatie in zowel humane als ratten blaasstrips in relatief hoge concentraties 
zoals ook gerapporteerd voor vasodilatie. In tegenstelling tot isoprenaline was de 

nebivolol geïnduceerde blaasrelaxatie echter niet gevoelig voor β3-antagonisme 

door SR 59,230A (10 µM). Radioligand bindingsstudies lieten zien dat nebivolol 

een relatief lage affiniteit heeft voor de β3-adrenoceptor, wat overeenkomt met de 
lage potentie van nebivolol om blaasrelaxatie of vasodilatie te bewerkstelligen. 
Zelfs in hoge concentraties stimuleerde nebivolol geen verhoging van cAMP 

niveaus in CHO cellen getransfecteerd met één de drie verschillende β-
adrenceptoren of in primaire gladde spiercellen uit de blaas van de rat. Deze 
resultaten laten zien dat nebivolol naast vasodilatie ook relaxatie van de blaas 

induceert die niet direct het gevolg hoeven te zijn van β3-adrenoceptor stimulatie. 
 
 
Hoofdstuk VII 
 
Dit hoofdstuk plaatst de bevindingen van de afzonderlijke studies beschreven in 
dit proefschrift in een bredere context. Deze studies laten zien dat contractie en 

relaxatie van de blaas door M3 en β-adrenoceptoren respectievelijk niet door de 
klassieke signaal transductiewegen van deze receptoren verkregen worden. L-
type calcium kanalen en rho kinase blijken belangrijk in M3-receptor 

geïnduceerde detrusor contractie en BKCa kanalen zijn betrokken bij β-
adrenoceptor geïnduceerde blaasrelaxatie. Onder pathofysiologische 

omstandigheden, bijvoorbeeld blaashypertrofie, kan de β-adrenoceptor functie 
verminderd zijn, terwijl andere boodschapper moleculen, waaronder S1P, 
kunnen gaan bijdragen aan muscarine receptor geïnduceerde contractie. Deze 
alternatieve signaaltransductiepaden kunnen een mogelijk aangrijpingspunt 
vormen voor nieuwe geneesmiddelen ter behandeling van blaasdysfunctie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




