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Samenvatting 
 
AE2 is lange tijd beschouwd als de meest gangbare “zuurlader” op het plasma 
membraan van zoogdiercellen. Echter, slechts een handvol studies hebben de 
functie van dit eiwit bestudeerd in celtypen die niet gespecialiseerd zijn in een of 
andere vorm van zuur-base of elektrolyt transport. Het genereren van levensvatbare 
Ae2-deficiënte muizen heeft ons niet alleen de unieke mogelijkheid geboden om de  
fenotypes van Ae2-deficiëntie te karakteriseren. Isolatie van fibroblasten uit deze 
muizen leverde bovendien een cellulair model om te bestuderen of, en in welke mate, 
AE2 effectief de intracellulaire pH reguleert in een celtype dat niet gepolariseerd, 
epitheel, of secretoir is. 
 
In hoofdstuk 2 werd de chloride/bicarbonaat uitwisselingsactiviteit van deze cellen 
bepaald (door chloride verwijdering), en dit maakte het mogelijk vast te stellen dat 
AE2a de enige actieve Cl-/HCO3- wisselaar is in muis fibroblasten. We hebben later 
door kwantitatieve PCR in deze cellen bevestigd dat Ae2b expressie laag is en Ae2c 
zelfs afwezig (hoofdstuk 3), hoewel we detecteerbare hoeveelheden Ae3 mRNA 
vonden. Het is echter aangetoond dat de anion uitwisselingsactiviteit van AE3 drie- 
tot acht-maal lager is dan die van AE1 en AE2, afhankelijk van het celtype. Onze 
resultaten suggereren dat AE3 òf vrijwel niet aanwezig is op het celoppervlak eiwit òf 
dat de activiteit van AE3 gewoon te laag is om te worden gedetecteerd in onze in 
vitro experimenten. Het gebrek aan AE3 activiteit is waarschijnlijk niet veroorzaakt 
door pHi ontregeling in Ae2-/- fibroblasten omdat AE3 minder gevoelig is voor 
veranderingen in pHi. 
 
Verder analyseerden wij in hoofdstuk 2 de relatie tussen pHo en pHi in Ae2a,b

 -/- 
cellen. Deficiëntie van AE2 activiteit veroorzaakte een aanzienlijke cellulaire alkalose 
bij pHo ≥ 7.0, in overeenstemming met de beschreven pH-afhankelijkheid van AE2 
activiteit. Het verschil in pHi tussen Ae2a,b

+/+ en Ae2a,b
-/- cellen verdween weliswaar bij 

pHo < 7.0, maar de buffercapaciteit van Ae2a,b
-/- fibroblasten was onder deze 

omstandigheden nog steeds duidelijk verminderd. Het is onze hypothese dat 
aanpassing aan chronisch alkalische pHi verantwoordelijk zou kunnen zijn voor dit 
verschijnsel (zie hieronder). 
 
De alomtegenwoordige NHE1 komt als enige Na+/H+ exchanger tot expressie in onze 
fibroblast model. Als “base-lader” vertoont NHE1 de omgekeerde pHi regulatie ten 
opzichte van AE2, in de zin dat het is sterk geremd bij pHi ≥ 7,2 en volledig actief bij 
pHi ≤ 6.5. Dit suggereert dat NHE1 inactief is in Ae2a,b

-/- cellen bij een extracellulaire 
pH tussen 7.0 en 8.0. Deze remming van NHE1 is de meest waarschijnlijke 
verklaring voor de afwezigheid van intracellulaire alkalisering in reactie op 
hyperosmotische shock in Ae2-deficiënte fibroblasten.  
 
We veronderstellen dat chronische alkalose in Ae2a,b

-/- cellen leidt tot een adaptieve 
respons, zoals die ook zijn waargenomen in menselijke fibroblasten bij zure en 
alkalische pHo. In hoofdstuk 3 tonen we aan dat signalering via cAMP een 
waarschijnlijk mechanisme is waarlangs AE2-deficiënte cellen zich aanpassen aan 
alkalische pHi. Het is in dit opzicht interessant dat wij hogere cAMP niveaus in 
knockout fibroblasten konden koppelen aan hogere expressie “oplosbaar 
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adenylylcyclase” (sAC of Adcy10). Hoewel we niet een oorzakelijk verband tussen 
verhoogde pHi Adcy10 hebben aangetoond, is Adcy10 als “bicarbonaat sensor” 
geschikt om te reageren op alkalose; de correlatie tussen pHi en intracellulaire cAMP 
niveaus maakt betrokkwenheid van Adcy10 geloofwaardig.  
 
Wild-type fibroblasten die wij 24 uur incubeerden bij pHo 8.0 bevatten verhoogde 
niveaus van cAMP, vergelijkbaar met Ae2a,b

-/- cellen die werden gekweekt bij 
fysiologische pHo.. Bovendien vonden wij in deze cellen verhoogde expressie van 
Icer1 en cFos, twee bekende cAMP targets. Deze waarnemingen suggereren dat de 
oorspronkelijke waarneming niet louter op een artefact door AE2-deficiëntie berust 
maar een daadwerkelijke reactie op alkalose weergeeft. Een ander interessant 
verschil tussen beide genotypen was de neiging van AE2-deficiënte fibroblasten om 
cAMP verhoogd uit te scheiden, hetgeen zou kunnen worden geinterpreteerd als een 
aanpassing tot vermindering van overtollig intracellulair cAMP. Verhoogde cAMP 
export kan op zijn beurt extra effecten hebben via extracellulaire adenosine 
signalering. Als second messenger leidt cAMP tot veranderingen in genexpressie; 
daarom hebben we transcript niveaus gemeten van een aantal kandidaat genen die 
betrokken zijn bij cellulaire pH en elektrolyt homeostase (waarvan sommige zijn 
beschreven in hoofdstuk 3). Een van de meest opvallende veranderingen in 
genexpressie in AE2-deficiënte cellen was de bijna volledige onderdrukking van 
koolzuuranhydrase 2 (CA2) zowel op transcriptie- als op eiwit-niveau. In hoofdstuk 4 
zien we, dat in muizen fibroblasten CA2 expressie sterk onderdrukt wordt door zowel 
cAMP als alkalische pHo, hetgeen kan worden geïnterpreteerd als een mechanisme 
voor het vertragen van intracellulaire bicarbonaat productie; een reactie op 
chronische intracellulaire alkalose. 
 
Op grond van de gevoeligheid van CA2 expressie voor cAMP agonisten, hebben we 
geprobeerd op te helderen of sAC rechtstreeks betrokken is bij CA2 repressie. Dit 
werd gedaan door cellen te incuberen met de krachtige en specifieke remmer van 
sAC, KH7. Onverwacht, zagen we dat deze drug een sterke onderdrukking (i.p.v. 
inductie) veroorzaakt van Ca2 mRNA in wild type fibroblasten terwijl het weinig deed 
aan de toch al lage niveaus van Ca2 transcript in knockout cellen. Als verklaring 
hiervoor zou kunnen worden voorgesteld dat CA2 expressie wordt gereguleerd via 
een “incoherent feed forward loop”. 
 
In hoofdstuk 5 hebben we aangetoond dat basolaterale AE2 activiteit van 
osteoclasten uit holle botten essentiëel is voor morfologische differentiatie van deze 
cellen (de vorming van de apicale “ruffled border”) die op zijn beurt nodig is voor de 
bevestiging aan botoppervlakken en voor lokale zuursecretie. Osteoclasten uit 
calvaria bleken veel minder sterk te zijn aangedaan door AE2 deficiëntie, en dit zou 
kunnen worden veroorzaakt door het verschil in expressie van Nbce1 (Slc4a4), een 
elektrogene Na+/HCO3

-cotransporter die overtollige HCO3
- zou kunnen extruderen 

over het basolaterale membraan zoals dat gebeurt in de proximale tubuli van de nier. 
Op basis van de hier gepresenteerde resultaten en de diverse fenotypes van de  
Ae2a,b

-/- muizen, denken wij dat hypomorphe varianten van AE2 in de mens de 
oorzaak zouden kunnen zijn van een aantal idiopathische syndromen van klinische 
relevantie. 
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