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Gapp junctions zijn kanalen tussen cellen. Ze bevinden zich in het celmembraan van de 
meestee soorten lichaamscellen. Eén helft van het kanaal, connexone genaamd, bevindt 
zichh in de ene helft van een celpaar, terwijl de andere helft zich in de naburige cel bevindt. 
Zee overbruggen een heel nauwe spleet tussen beide cellen, waarvan de naam dan ook is 
afgeleid.. Eén connexone is opgebouwd uit 6 proteïnen, connexines genaamd, die het 
membraann 4 keer overbruggen. De proteïnen liggen in een cirkel, zodat ze een kanaal 
vormen.. Twee connexones in lijn vormen dus één kanaal tussen twee cellen. Er zijn 
verschillendee gap junction proteïnen die van elkaar in naam onderscheiden worden door 
hett getal van het soortelijk gewicht aan het woord connexine toe te voegen. Voor het 
cardiovasculairee systeem zijn met name connexine (Cx) 43, Cx40 en Cx45 van belang. 
Hunn expressie in de verschillende delen van het hart, kan voorgesteld worden als een 
verzamelingg van verschillende compartimenten, die op een specifieke manier gekoppeld 
zijnn (electrisch dan wel door middel van 'second messengers'). Uit welke connexines de 
gapp junctions opgebouwd zijn, bepaalt de functie van het kanaal. Distributie van de 
(soorten)) kanalen door het lichaam op zijn beurt, bepaalt de funktie van een orgaan of 
weefsel.. Gap junctions zijn kanalen met een zeer lage weerstand, waardoor ionen, met 
namee K+ en Cl, en ' second messengers', zoals IP3, Ca2+, cAMP, en cGMP stromen. De 
diameterr van het kanaal, en of de kanalen open of dicht zijn ('gating'), bepalen de 
electrische-- en 'second messenger' koppeling, hetgeen een belangrijk funktioneel aspect 
vann gap junctions is. De geleidbaarheid van gap junctions kan worden gemeten door de 
'duall  whole cell voltage-clamp' techniek, waarbij aan elke afzonderlijke cel van een 
celpaarr een potentiaal wordt opgelegd, terwijl tegelijkertijd de stroom die er voor nodig is 
wordtt gemeten. Met deze gegevens kan de weerstand en dus geleiding berekend worden. 

Hett onderzoek heeft zich gericht op zowel hartcellen, als arteriole gladde spiercellen. 
Omm het overzicht te bewaren worden beide onderdelen apart samengevat. 

GapGap junctions in het vaatstelsel. Gladde spiercellen van bloedvaten zijn van belang 
omdatt zij de tonus van het vasculaire systeem bepalen. Contractie en relaxatie worden via 
verschillendee mechanismen geregeld, waaronder de directe weg van cel naar cel via gap 
junctions.. Voor ons onderzoek naar de rol van gap junctions in het vasculaire systeem, 
hebbenn wij primaire celculturen van arteriecellen van het konijn gebruikt, die we van twee 
verschillendee locaties (de A. Femoralis en de A. Mesenterica) hebben verkregen. Voor 
dezee celculturen is gekozen, omdat ze relatief makkelijk te verkrijgen zijn, en omdat ze 
naarr herhaald opdelen, nog steeds de kenmerken van gladde spiercellen bezitten. 

Hoofdstukk 2. In het eerste hoofdstuk wordt de anatomie op weefsel niveau en enkele 
contractiee karakteristieken van femorale en mesenteriale konijnenarteriestrippen 
onderzocht,, alsmede enkele functionele karakteristieken gemeten bij gladde spiercellen 
afkomstigg van deze weefselsegmenten. Stukjes vaatwand werden gekleurd met toluidine 
blauww en deze coupes laten zien dat de mesenteriale vaatwand meer lagen spiercellen 
heeftt dan de femorale vaatwand. Kleuring van stukjes vaatwand van beide vaten, met een 
antilichaamm specifiek voor Cx43 toont immunoreactiviteit op de grens van naast elkaar 
gelegenn cellen, door alle lagen van de media heen. Contractie-experimenten laten zien dat 
mesenterialee strippen sterker contraheren dan femorale strippen. Heptanol, een lineair 
alcoholl  dat zorgt voor een reversibele afname van de geleidbaarheid van gap junctions, 
verminderdee in beide soorten vaatwandsegmenten op een vergelijkbare manier de grootte 
enn snelheid van contractie. Na deze experiementen op weefselniveau zijn we overgegaan 
opp celniveau. Hierbij maakten we gebruik van celculturen van een uniforme populatie 
gladdee spiercellen, zoals aangetoond met een immunocytochemische kleuring van cc-
actine.. Een Cx43 antilichaam toonde ook een grote hoeveelheid immunoreactiviteit in 
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dezee celculturen. De functie van gap junctions zijn op verschillende manieren te bepalen. 
Inn eerste instantie hebben we de doorganklijkheid van de gap junctions aangetoond met 
hett iontoforetisch injecteren van de kleurstof Lucifer Yellow. Koppeling van gemiddeld 3 
omliggendee cellen werd voor beide celsoorten gezien. De 'dual whole cell voltage-clamp1 

methodee werd gebruikt om de macroscopische gap junction koppeling te meten: deze was 
redelijkk van sterkte voor beide celsoorten. Hierna werd de spanningsafhankelijkheid van 
celparenn gemeten, door een ongeveer 6 seconde durende puls (met sprongsgewijs 
oplopendee waarden van -100 mV tot +100 mV) aan één cel van een celpaar te geven. 
Datapuntenn van de steady state geleiding ten opzichte van het spanningsverschil, waren 
alss verwacht voor celkanalen gevormd door Cx43. Met dezelfde techniek werd na 
toevoegingg van de gap junction ontkoppelaar halothaan, de geleiding (conductantie) van 
enkelvoudigee kanalen berekend, door de stroom (te herkennen aan gelijke rechthoekige 
uitslagenn voor beide cellen, maar met tegenovergestelde polariteit) te delen door de 
waardee van het opgelegde spanningsverschil. Mesenteriale gladde spiercellen lieten 
conductanciess (yj) van met name 56- en 81 pS zien, terwijl femorale cellen waarden van 
72-- en 96 pS lieten zien. Het verschil in conductantiewaarden tussen beide celsoorten, 
kann mogelijk worden toegeschreven aan verschillen in fosforylering als gevolg van 
verschillendee activatie van 'second messengers'. 

Hoofdstukk 3. Endotheelcellen produceren nitric oxide (NO), dat zorgt voor relaxatie 
vann de vaatwand. Het onderliggende mechanisme van deze relaxatie berust op de activatie 
vann een door NO opgestartte cascade, waarbij cyclic guanine monofosfaat (cGMP) 
uiteindelijkk het contractie apparaat en de ionen kanalen door middel van fosforylering van 
dee proteïnen, beïnvloedt. Dit hoofdstuk beschrijft ons onderzoek naar de vraag of de NO-
donorr nitroglycerine (NTG) gap junction kanalen beïnvloedt, zodanig dat er relaxatie van 
dee gladde spier cellen optreedt, en of cGMP hetzelfde effect veroorzaakt. Stukjes 
vaatwandd genomen uit de A. Femoralis en de A. Mesenterica van het konijn werden in 
contractiee gebracht met behulp van fenylefrine, waarna toevoeging van NTG relaxatie 
veroorzaakte,, die bij mesenteriale strippen groter was, dan bij femorale strippen. Dit zou 
inn overeenstemming zijn met het verschil in het aantal lagen gladde spiercellen zoals 
beschrevenn in hoofstuk 1. Als eerst NTG werd toegevoegd, dan was de contractie 
responsee als gevolg van fenylefrine minder krachtig, maar alleen in mesenteriale strippen. 
8Br-cGMPP behandeling liet geen significante relaxatie zien in geprecontraheerde strippen. 
Celculturenn van gladde spiercellen van beide vaten werden gebruikt om het effect van 
NTGG en 8Br-cGMP op de macroscopische geleiding te onderzoeken. Beide stoffen 
verminderdee de macroscopische geleiding (gj) tussen mesenteriale gladde spiercellen. De 
geleidingg tussen femorale celparen werd alleen verminderd door NTG. NTG veroorzaakte 
eenn snellere en grotere reductie in koppeling in mesenteriale dan femorale celparen. De 
microscopischee geleiding (y}) voor beide celsoorten na behandeling met NTG liet een 
verschuivingg naar hogere geleidingswaarden zien, terwijl behandeling met 8Br-cGMP het 
omgekeerdee effect sorteerde. Aanvullende experimenten waarbij één cel met behulp van 
eenn een microelectrode mechanisch werd gestimuleerd, waarna de verspreiding van de 
Ca2++ golf werd gemeten, toonde na behandeling met NTG een beeld dat past bij een 
afnamee in gap junction geleiding. Duidelijke verschillen in anisotropic in de geleiding, 
werdenn ook niet aangetoond. Concluderend laat dit onderzoek merkwaardige verschillen 
inn farmacologisch respons van de gladde spiercellen van de twee arteriële vaatbedden 
zien.. Dit ondersteunt de mogelijkheid dat het mechanisme achter de behandeling van 
arteriëlee gladde spiercellen met NTG een andere is dan de weg via cGMP-activatie. 

GapGap junctions in het hart. Het hart is een electrisch syncytium, waarvan de 

168 168 



Samenvatting Samenvatting 

verspreidingg van het activatiefront onder andere afhankelijk is van het functioneren van 
gapp junctions. Er zijn veel regelmechanismen om richting te geven aan deze geleiding. 
Gapp junctions beïnvloeden de geleiding doordat er een grote diversiteit aan connexin 
expressiee combinatie's in de verschillende hartregio's mogelijk is. Dit uit zich in 
verschillendee geleidingssnelheden, unidirectionele geleiding en blokkade van geleiding. 
Hett falen van een goed georganiseerde geleiding uit zich in het ontstaan van aritmieën, die 
fibrillerenn en stilstand van het hart tot gevolg kunnen hebben. Veel onderzoek naar gap 
junctionss in het hart is gedaan met rattenharten. Wij hebben gebruik gemaakt van 
muizenharten,, omdat wij de basis wilden leggen voor onderzoek met transgene muizen, 
mett name die muizen waarbij het Cx43 niet meer tot expressie kan komen. 

Hoofdstukk 4. In dit hoofdstuk wordt de overstap beschreven van onderzoek dat gedaan 
iss op rattenhartcellen naar muizenhartcellen, om vervolgens als uitgangspunt voor 
onderzoekk van transgene muizen te dienen. Daartoe hebben we connexine-expressie en de 
eigenschappenn van gap junction geleiding van hartcellen verkregen van neonatale 
Sprague-Dawleyy ratten en van twee soorten neontale muissoorten (B6 and CD1) 
beschrevenn en vergeleken. Northern blots toonde aan dat er meer Cx40 in atrium dan 
ventrikell  cellen tot expressie komt in zowel muis als rat, maar dat de totale hoeveelheid 
Cx400 in rat minder uitgesproken is in rat dan in muis. De hoeveelheid Cx43-expressie in 
atriumm vergeleken met ventrikel in rat was ongeveer gelijk, maar in muis was er een klein 
verschill  aantoonbaar. Cx45-expressie liet weinig variatie zien met betrekking tot diersoort 
off  hartregio. Western blots van zowel muizen- als rattenharten toonden aan dat de 
gefosforyleerdee Cx43 isoform (P2) meer dominant was dan de ongefosforyleerde vorm, 
enn dat de hoeveelheid Cx43 proteïne in ventrikels meer was dan in atrium. 
Immunocytochemiee met Cx40, -43, en-45 antilichamen op CD1 cellen van atrium of 
ventrikell  bevestigde de bovengenoemde resultaten. Dit onderzoek bevestigt dan ook het 
modell  dat Cx43 vooral in het werkmyocard aangemaakt wordt, terwijl Cx40 
gespecialiseerdd is in het geleidingssysteem. Het functionele aspect van gap junctions 
hebbenn we onderzocht met Lucifer Yellow (LY) injecties gevolgd door 
electrofysiologischh meten van de geleiding tussen celparen. LY-kleurstof injecties in 
celculturenn van muizencardiomyocyten, toonde een redelijke koppeling aan, waarbij 4-5 
naburigee cellen opkleurden. De geleiding tussen celparen op microscopisch niveau (Yj) 
werdd allereerst bij rattenhartcellen bepaald, met een CsCl pipet oplossing: het verschil in 
conductantieniveauu in vergelijking met de waarden zoals in de literatuur vermeld, is goed 
verklaarbaarr door de lagere mobiliteit en verschil in grootte van de door anderen gebruikte 
organischee anionen in de pipet oplossing. De microscopische geleiding van muizenhart 
cellenn van CD1 en B6 muizen toonden een variëteit aan conductanties, waarbij ook 
individuelee cellen grote variatie lieten zien. Echter alle electrofysiologische experimenten 
overziendd duiden we de 96-103 pS-piek als zijnde 'main state concuctance' van Cx43 
kanalen,, terwijl de conductantie >130 pS waarschijnlijk toe te schrijven is aan de 'main 
openn state' van Cx40. Deze laatste waarden werden bij ratenhartcellen dus niet gemeten. 
Hiernaa hebben we de atria gescheiden van ventrikels. Conductantiewaarden >130 pS, 
werdenn in atriale celparen vaker gemeten, hetgeen overeenkomt met de grotere Cx40 
expressiee in atria. Na behandeling van CD1 muizenhartcellen met NTG of cGMP 
concentreerdee de conductantiewaarde zich in respectievelijk 87 en 79 pS, waarbij de 
waardenn >130 pS geheel verdwenen. Dit laatste resultaat kan verklaard worden door 
afnamee van de amplitude van de Cx40 conductanties (Yj) of selektieve sluiting van Cx40 
kanalen. . 

Hoofdstukk 5. In dit hoofdstuk wordt het functionele belang van Cx43 voor de 
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intercellulairee communicatie beschreven. We hebben gebruik gemaakt van trangene B6 
muizenn waarbij Cx43 niet tot expressie kan komen door een mutatie in het Cx43 gen door 
middell  van homologe recombinatie. Hartcellen van deze Cx43 'knockout' [Cx43 (-/-)] 
muiss werden vergeleken met cellen van de 'wildtype' [Cx43 (+/+)] met betrekking tot 
contractiee frequentie en -synchronie, expressie van de andere hartconnexines, en de 
verspreidingg van Lucifer Yellow na injectie. Met behulp van de 'dual whole cell patch-
clamp'' techniek werd de macrocopische geleiding <gj), de spanningsafhankelijkheid van 
dezee geleiding en de geleiding op microscopisch (Yj) niveau gemeten. Northern blots van 
neonatalee Cx43 nul (-/-), heterozygote (+/-), en 'wildtype' (+/+) harten lieten 
vergelijkbaree hoeveelheden Cx40 en Cx45 mRNA zien in alle genotypen, terwijl in 
hartweefsell  van volwassen 'wildtype' muizen de Cx43 mRNA expressie hoger was dan in 
hartweefsell  van heterozygote muizen. Clusters van hartcelculturen van alle genotypen 
contraheerdenn na ongeveer 3-4 dagen spontaan. In Cx43(+/+) en Cx43(+/-) culturen 
verliepenn de contracties nagenoeg synchroon. In de celculturen van de Cx43(-/-) muizen 
warenn de contracties irregulair dus veel minder synchroon. De intercellulaire diffusie van 
dee (negatief geladen) geïnjecteerde kleurstof Lucifer Yellow was in Cx43(-/-) celculturen 
nagenoegg nihil, terwijl intercellulaire verspreiding van deze kleurstof in celculturen van 
zowell  Cx43(+/+) en Cx43(+/-) muizen zelfs sterk te noemen is. De macroscopische 
geleidingg was in Cx43(+/+), en Cx43(+/-) vergelijkbaar, namelijk 12.5 en 11.1 nS, terwijl 
dezee geleiding tussen Cx43(-/-) significant minder was (namelijk 4.2 nS). De 
spanningsafhankelijkheidd van de Cx43(-/-) celparen was ook sterker. De microscopische 
geleidingg liet duidelijke populaties van kanalen zien, die een bijdragen leveren aan de 
macroscopischee geleiding voor zowel 'knockout' als 'wildtype' celparen. Bij de verdeling 
vann de conductanties van de Cx43(+/+) cellen, duidden pieken in de amplitude 
histogrammenn erop dat Cx43 het dominantste gap junction proteïne is, terwijl voor Cx43(-
/-)) muizen de pieken meer kanalen met hogere en lagere conductantie lieten zien. Dit 
duidtt op de aanwezigheid van Cx40 en Cx45, mogelijk als heteromere of heterotypische 
kanalen.. De resultaten van deze studie duiden er dus op dat hartcellen die Cx43 niet tot 
expressiee brengen, slechts gedeeltelijk in staat zijn dit gebrek te compenseren. De 
koppelingg tussen cellen na Lucifer Yellow kleurstof injecties en het contractiepatroon zijn 
duidelijkk aangedaan. Dat de 'knock out' Cx43 muizen een hypertrofisch rechter ventrikel 
uitstroomm traject met pulmonale stenose blijken te hebben en na de geboorte met name 
hierr aan overlijden. Een abnormale impuls propagatie zou in de zich ontwikkelende 
ventrikelss tot een abnormale opbouw van hartspiervezels kunnen leiden, maar de ernst van 
dee afwijking doet vermoeden dat hier sprake van een zeer vroege ontwikkelingsstoornis 
is.. Hierbij valt te denken aan het falen van de migratie van neurale crest cellen, doordat 
eenn signaal ontbreekt nodig om de migratie te coördineren. Dit zou het gevolg kunnen zijn 
vann de duidelijk afgenomen anionen permeabiliteit van Cx43(-/-J cellen. 
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