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Communicatie Communicatie 

Hett brein bestaat uit miljarden hersencellen (neuronen) die geïntegreerd zijn in 
neuronalee netwerken. Communicatie tussen de neuronen in deze netwerken zorgt er 
uiteindelijkk voor dat wij kunnen communiceren met de buitenwereld, emoties hebben, 
muziekk kunnen maken, kortweg denken en functioneren. Informatie-overdracht in het 
breinn vindt plaats via elektrische en chemische signalen. De elektrische signalen 
(actiepotentialen)) worden veroorzaakt door ionstromen over de celmembraan. 

Epilepsie Epilepsie 

Epilepsiee is een veelvoorkomende neurologische aandoening (1-2% van de populatie) 
waarinn de informatie-overdracht in het brein verstoord is. Deze aandoening komt tot 
uitingg in epileptische aanvallen, waarin grote groepen neuronen hoogfrequent en 
synchroonn actiepotentialen vuren. Dit leidt tot afwijkend gedrag dat, afhankelijk van 
dee hersengebieden die betrokken zijn bij de aanval, kan variëren van even 'afwezig' 
zijnzijn tot het neervallen op de grond onder het maken van krampachtige bewegingen 
eventueell  in combinatie met bewustzijnsverlies5. 

Epilepsiee wordt gekenmerkt door permanent verhoogde exciteerbaarheid in het brein. 
Dezee verhoogde exciteerbaarheid is het gevolg van morfologische en functionele 
veranderingenn op netwerk- en celniveau. Een beter begrip van de verstoringen in het 
breinn die geresulteerd hebben in epilepsie zou uiteindelijk kunnen leiden tot de 
ontwikkelingg van nieuwe medicijnen. 

Exciteerbaarheid Exciteerbaarheid 

Onderr exciteerbaarheid verstaan we het vermogen van neuronen om te reageren op 
prikkelss en deze te verwerken. Over de membraan van neuronen bestaat een 
spanningsverschil.. Deze membraanpotentiaal is het gevolg van verschillen in 
ionconcentratiess (met name Na+, K+, Ca2+ en O ) tussen de binnen- en de buitenkant 
vann de cel. De membraanpotentiaal kan gevarieerd worden door het openen en sluiten 
vann ionkanalen in de membraan. Er bestaan twee soorten ionkanalen: 

(1)) ligand-geactiveerde ionkanalen die open gaan door binding van een 
neurotransmitterr aan het kanaal, 

(2)) spanningsgevoelige ionkanalen die openen en sluiten door een verandering van de 
membraanpotentiaal.. Deze ionkanalen zijn selectief voor één van 
bovengenoemdee ionsoorten. 

Dee ionstroom die gaat lopen over de membraan ten gevolge van het opengaan van de 
kanalenn leidt op haar beurt weer tot een verandering (depolarisatie of hyperpolarisatie) 

5Voorr meer informatie, surf naar http://www.epilepsie.nl/ 
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vann de membraanpotentiaal, die bepaalt of en in welk patroon de cel actiepotentialen 
gaatt vuren. Actiepotentialen zijn verantwoordelijk voor de signaaltransductie binnen 

eenn neuron6 en activeren uiteindelijk de chemische neurotransmissie die zorgt voor de 
signaaloverdrachtt tussen neuronen. 

lonstromen lonstromen 

Cellulairee exciteerbaarheid wordt hoofdzakelijk bepaald door de ionstromen door de 
celmembraan.. In dit proefschrift heb ik twee excitatoire ionstromen bestudeerd die 
hierinn een hoofdrol spelen: de spanningsafhankelijke natrium- en calciumstromen. 
DepolarisatieDepolarisatie van de celmembraan leidt tot opening van spanningsafhankelijke natrium-
enn calciumkanalen. De resulterende natrium- en calciumstromen leiden vervolgens tot 
verderee depolarisatie van de cel. Mits voldoende groot, zal deze depolarisatie leiden tot 
eenn nieuwe actiepotentiaal. Veranderingen in stroomeigenschappen zoals de 
amplitude,, de spanningsafhankelijkheid en de kinetiek kunnen dus (grote) gevolgen 
hebbenn voor de cellulaire exciteerbaarheid. 
Ikk heb gekeken of de eigenschappen van de natrium- en calciumstromen in 
hippocampalee neuronen veranderd zijn in epilepsie. De hippocampus (zie BOX in 
hoofdstukk 1) is een hersengebied dat in veel gevallen betrokken is bij het ontstaan van 
epileptischee aanvallen. 

IntracellulaireIntracellulaire calciumconcentratie 

Eenn calciumstroom levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan depolarisatie van de 
membraanpotentiaal,, maar leidt ook tot een substantiële toename van de intracellulaire 
calciumconcentratiee ([Ca2+],). Veranderingen in [Ca2^ beïnvloeden/activeren op hun 
beurtt zeer veel intracellulaire processen zoals neurotransmitter afgifte, genexpressie, 
enzymactivatiee en celdood. Daarom is het essentieel dat [Ca2+], erg goed gereguleerd 
wordtt (calciumhomeostase). Dit gebeurt door een samenspel van calciuminflux-, 
calciumbuffering-- en calciumextrusie-mechanismen. 

Eerderr onderzoek in hippocampale neuronen heeft laten zien dat de calciuminflux (via 
spanningsafhankelijkee calciumkanalen) en calciumbuffering permanent veranderd 
kunnenn zijn in epilepsie. Tot nu toe is er echter nauwelijks onderzoek gedaan naar de 
roll  van calcium^/^J-^-mechanismen. In dit proefschrift heb ik daarom het 
functionerenn en de expressie van deze calciumextrusie-eiwitten in epilepsie bestudeerd. 

Diermodellen Diermodellen 

Voorr het onderzoek beschreven in dit proefschrift is gebruik gemaakt van twee 
diermodellenn voor epilepsie: in ratten kan een status epilepticus7 (SE) worden 

6Dee actiepotentiaal wordt voortgeleid vanaf de dendrieten (de celuitlopers die prikkels opvangen van 
anderee neuronen) via het cellichaam (soma) naar het axon. Deze uitloper van het neuron geeft het signaal 
opp zijn beurt via synaptische transmissie door aan andere cellen. 
7Err is sprake van een status epilepticus als een aanval of een serie aanvallen langer duurt dan 30 minuten. 
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opgewektt door (1) specifieke elektrische stimulatie van de hippocampus (elektrisch 
geïnduceerdee post-SE model) of (2) door injectie met kainaat (KA model). Hierna 
ontwikkeltt zich (na enkele weken) een chronische epileptische toestand, die o.a. 
gekarakteriseerdd wordt door het regelmatig optreden van spontane epileptische 
aanvallen. . 

MethodenMethoden en technieken 

Ionstromenn in geïsoleerde neuronen kunnen bestudeerd worden met behulp van de 
patchpatch clamp of voltage-clamp techniek in de whole-cell configuratie. Hierbij wordt een zeer 
dunn glazen buisje (pipet) voorzichtig tegen de celmembraan geplaatst. Deze pipet is 
gevuldd met een oplossing die lijk t op het cytoplasma en bevat tevens een 
meetelektrode.. Nadat het neuron is vastgezogen aan het uiteinde van de pipet, wordt 
hett stukje celmembraan onder de punt van de pipet voorzichtig stukgezogen (whole-
celll  configuratie). Zo ontstaat elektrisch contact tussen de binnenkant van de cel (het 
cytoplasma)) en de vloeistof in de pipet en kan uitwisseling plaatsvinden tussen deze 
tweee vloeistoffen. De whole-cell configuratie maakt het mogelijk de ionstromen over 
dee hele celmembraan te meten. Via de patch pipet wordt de cel een bepaalde 
membraanpotentiaall  opgelegd (voltage clamp) en kunnen tegelijkertijd de resulterende 
ionstromenn over de membraan gemeten worden. De te bestuderen ionstroom door 
éénn specifiek type ionkanaal wordt daarbij geïsoleerd door farmacologische blokkade 
vann de andere kanaaltypen. 

Daarnaastt werd bij sommige experimenten de intracellulaire calciumconcentratie in 
neuronenn bepaald met behulp van calcium ratio imaging. Daartoe werd aan de vloeistof in 
dee patch pipet een calcium-gevoelige fluorescente stof toegevoegd (fura-2). Uit de 
verhoudingg (ratio) van de fluorescentie-intensiteit van fura-2 na excitatie door UV-
lichtt van twee verschillende golflengtes kunnen we de calciumconcentratie in de cel 
bepalen. . 

Verderr is de expressie van de calciumextrusie-eiwitten in de (histologisch gefixeerde) 
hippocampuss bestudeerd met behulp van immunocytochemie: Hierbij wordt gebruik 
gemaaktt van antilichamen die specifiek binden aan het te bestuderen eiwit. Deze 
antilichamenn hebben een "marker" (fluorescent of enzymatisch), waardoor de 
expressiee van het eiwit in de hippocampus zichtbaar gemaakt kan worden. 

RESULTATENN E N CONCLUSIES 

NatriumstromenNatriumstromen in epilepsie 

Inn hoofdstuk 2 werd de spanningsafhankelijke natriumstroom in hippocampale 
neuronenn (CAI pyramidaalneuronen en dentate gyrus (DG) korrelcellen) van 
epileptischee ratten vergeleken met die in niet-epileptische (controle) ratten. Voor deze 
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studiee zijn ratten gebruikt waarin de chronische epileptische toestand volledig 
ontwikkeldd is (3 maanden na elektrisch-geïnduceerde SE). 
Inn CAI pyramidaalneuronen van epileptische ratten bleken de eigenschappen van de 
kortdurendee spanningsafhankelijke natriumstroom veranderd te zijn. De maximale 
geleidbaarheidd van de natriumstroom was kleiner in post-SE ratten. Dit verschil kon 
volledigg verklaard worden doordat de cellen van deze dieren ook kleiner waren: de 
stroomdichtheidd was niet verschillend tussen post-SE en niet-epileptische ratten. Een 
zeerr interessante vondst in de epileptische ratten was de significante verschuiving van 
dee spanningsafhankelijkheid van de activatie van de natriumstroom naar meer 
gehyperpolariseerdee membraanpotentialen ten opzichte van de controlegroep. Ook 
zagenn we een kleine (niet significante) verschuiving van de spanningsafhankelijkheid 
vann de inactivatie in tegenovergestelde richting, dus naar meer gedepolariseerde 
potentialen. . 
Inn het spanningsgebied waar de activatiefunctie en de inactivatie functie elkaar 
overlappen,, bestaat een persistente natriumstroom, de zogenaamde "window" stroom. 
Inn dit spanningsgebied is altijd een fractie van de kanalen klaar om open te gaan 
(geslotenn toestand8) en zal ook daadwerkelijk altijd een fractie van de kanalen 
opengaann (gesloten naar open toestand). De resulterende continue influx van 
natriumionenn leidt tot verdere depolarisatie van de cel. Mits voldoende groot en in het 
juistee spanningsgebied (rond de drempel voor de actiepotentiaal), kan deze window 
stroomm dus een belangrijke bijdrage leveren aan het vuurgedrag van het neuron. In 
CAII  pyramidaalneuronen van de epileptische ratten hebben wij gevonden dat de 
windoww stroom significant groter was in vergelijking met de window stroom in niet-
epileptischee ratten. Bovendien was het spanningsgebied waar de window stroom 
bestaatt verschoven in gehyperpolariseerde richting. Al deze veranderingen zullen 
leidenn tot een verlaagde vuurdrempel en dragen dus bij aan verhoogde 
exciteerbaarheidd van CAI cellen in deze epileptische ratten. 
Inn tegenstelling tot in de CAI cellen, bleken de natriumstroomeigenschappen in DG 
korrelcellenn van post-SE ratten niet of nauwelijks te verschillen van die in niet-
epileptischee ratten. 

Farmacoresistentie Farmacoresistentie 

Veell  anti-epileptica werken op de spanningsafhankelijke natriumkanalen. Modulatie 
vann de natriumstroom door anti-epileptica is een belangrijk mechanisme voor het 
onderdrukkenn van epileptische aanvallen. Helaas worden veel epilepsiepatiënten in de 
loopp der jaren farmacoresistent voor anti-epileptica, d.w.z. dat aanvallen niet langer 
onderdruktt kunnen worden met tolereerbare doses van anti-epileptica. Er wordt 
gedachtt dat farmacoresistentie samenhangt met hippocampale sclerose. Dat is een 
verzamelnaamm voor specifieke morfologische afwijkingen (celdood in bepaalde 
hippocampalee subgebieden (CA 1-3 and hilus van DG) en vertakking van de mossy 
vezeluiteinden,, de axonen van de DG korrelcellen, die vervolgens gaan 
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terugprojecterenn naar dezelfde DG korrelcellen) die zowel in epilepsie-patiënten als in 
diermodellenn voor epilepsie vaak aangetroffen worden. 
Zouu farmacoresistenüe verklaard kunnen worden door verminderde modulatie van de 
natriumstroomm door anti-epileptica? Eerder onderzoek in ons laboratorium heeft laten 
zienn dat het effect van het anti-epilepticum carbamazepine op de spanningsgevoelige 
natriumstroomm in CAI pyramidaalneuronen van epilepsiepatiënten met hippocampale 
sclerosee significant verminderd is in vergelijking met patiënten zonder sclerose. 
Hett is bekend dat het werkingsmechanisme van het relatief nieuwe anti-epilepticum 
lamotriginee (LTG) in hippocampuscellen van gezonde ratten zeer vergelijkbaar is met 
datt van carbamazepine. In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar het effect van LTG 
opp de natriumstroom in neuronen die afkomstig waren van farmacoresistente 
epilepsie-patiënten.. Omdat er geen gezond menselijk hersenmateriaal ter vergelijking 
beschikbaarr was, hebben we het effect van LTG op de natriumstroom in CAI 
pyramidaalcellenn vergeleken met dat in neuronen van de neocortex uit deze patiënten. 
Dee neocortex is relatief veel minder aangedaan in epilepsie dan de hippocampus en 
deedd daarom dienst als controle. Uit de literatuur is bekend dat in de gezonde situatie 
dee natriumstroomeigenschappen van CAI cellen en neocorticale cellen erg 
vergelijkbaarr zijn. Daarnaast hebben we het effect van LTG op de natriumstroom in 
cellenn uit patiënten met hippocampale sclerose vergeleken met het effect op deze 
stroomm in cellen uit patiënten waarin geen sclerose was gevonden. 
Wee vonden geen verschillen in natriumstroommodulatie door LTG tussen patiënten 
mett of zonder hippocampale sclerose en ook geen verschillen tussen het effect van 
LTGG in hippocampus neuronen en cellen uit de neocortex. LTG had in alle gevallen 
eenn duidelijk effect op de natriumstroom. Dit effect was zeer vergelijkbaar met het 
effectt van LTG dat gevonden is in CAI pyramidaalcellen van gezonde ratten. Dit 
betekentt dat farmacoresistentie in onze patiëntengroep niet verklaard kan worden 
doorr verminderde modulatie van de natriumstroom door het anti-epilepticum LTG. 

CalciumextrusieCalciumextrusie in epilepsie 

Hett is bekend dat de calciuminflux en calciumbuffering, beide belangrijke 
mechanismenn in de regulatie van calciumhomeostase, permanent veranderd (kunnen) 
zijnn in epilepsie. Het is essentieel voor een cel om de calciumbalans te handhaven (op 
dee lange termijn). Om het juiste calciumevenwicht te bewaren, moet daarom 
uiteindelijkk al het calcium dat de cel binnenkomt er ook weer uit. Een permanent 
verhoogdee calciuminflux zal dus moeten leiden tot permanent verhoogde 
calciumextrusie.. Neuronen beschikken over twee belangrijke calciumextrusie-
mechanismen:: de ATP-afhankelijke calciumpomp (PMCA) en de natrium-calcium 
uitwisselaarr (NCX). Deze laatste is misschien nog wel het meest relevant in het kader 
vann epilepsie, omdat deze uitwisselaar (i.t.t. de PMCA) een relatief lage affiniteit voor 
intracellulairr calcium heeft en een hoge transport capaciteit. Hierdoor speelt de 
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uitwisselaarr de hoofdrol in calciumextrusie in situaties waarbij [Ca2+], sterk verhoogd 
is,, zoals bijvoorbeeld tijdens epileptische aanvallen. 
Dee NCX pompt één Ca2+ ion over de membraan in ruil voor het tegentransport van 3 
Na++ ionen8. Dat betekent dat de activiteit van de NCX elektrogeen is: er wordt een netto 
stroomm gegenereerd. Deze stroom is te meten met behulp van de voltage-clamp 
techniek.. Dit is echter nog niet uitgebreid gedaan voor neuronen. Daarom heb ik eerst 
inn CAI pyramidaalneuronen van gezonde ratten de spanningsafhankelijkheid, de 
natrium-- en de calciumafhankelijkheid van de NCX stroom gekarakteriseerd 
(hoofdstukk 4). Vervolgens hebben we in epileptische ratten bekeken of de 
eigenschappenn van de natriumstroom, calciumstroom en de NCX-stroom in CAI 
pyramidaalneuronenn van de hippocampus veranderd waren ten opzichte van die in 
niet-epileptischee ratten (hoofdstuk 5). Voor deze experimenten werd gebruik gemaakt 
vann het kainaatmodel voor epilepsie. Het onderzoek werd uitgevoerd in ratten drie 
wekenn na het induceren van status epilepticus. Dit tijdpunt komt overeen met het 
beginn van de chronische epileptische fase: de ratten vertonen al spontane epileptische 
aanvallen,, maar nog niet met hoge frequentie (de aanvalsfrequentie in de post-SE 
rattenn die bestudeerd werden drie maanden na inductie van SE (hoofdstuk 2) is veel 
hoger).. De natriumstroomkarakteristieken bleken drie weken na SE niet duidelijk te 
verschillenn tussen controle- en epileptische ratten. De maximale geleidbaarheid was 
well  kleiner in epileptische ratten, maar net als in de post-SE ratten kon dit verklaard 
wordenn doordat de cellen van deze ratten kleiner waren. Ook de NCX stroom in de 
CAII  cellen van deze epileptische ratten was niet verschillend van die in 
controledieren9.. We vonden wel dat de hoogdrempelige spanningsafhankelijke 
calciumstroomm in de epileptische ratten beduidend trager inactiveerde dan in niet-
epileptischee ratten. Omdat de amplitude van deze stroom iets kleiner was in de 
epileptischee ratten, resulteerde dit echter niet in een significant grotere calcium/'«/7//.v. 

Verderr hebben we met behulp van immunocytochemie de expressie van de 
calciumextrusie-eiwittenn in epileptische ratten, 3 weken en 2.5 maand na kainaat-
geïnduceerdee SE, vergeleken met die in niet-epileptische ratten (hoofdstuk 6). Voor 
dezee studie gebruikten we het kainaatmodel voor epilepsie en bekeken we de expressie 
vann de calciumpomp (PMCA), de drie subtypen van de natrium-calcium uitwisselaar 
(NCX1-3)) en bovendien een kalium-afhankelijke natrium-calcium uitwisselaar 
(NCKX2).. In de hippocampale formatie vonden we duidelijke regio-specifieke 

HDee verschillende toestanden van een ionkanaal zijn te vergelijken met een deur die open, gesloten en op 
slott geïnactiveerd) kan zijn. In de open toestand bestaat er een permeabiliteit ('gat') en kan er transport 
plaatsvindenn van de ene kant naar de andere kant van de deur (er is een geleidbaarheid). De natrium-
calciumm uitwisselaar (NCX) kunnen we vergelijken met een draaideur: terwijl er continu verkeer mogelijk 
iss in twee tegenovergestelde richtingen, bestaat er nooit een directe verbinding tussen binnen en buiten 
(err is wel een geleidbaarheid, maar geen permeabiliteit). 
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verschillenn in expressie tussen controle- en epileptische dieren: (1) de expressie van 
NCX33 in de mossy vezeluiteinden (vezelbanen in de hippocampus) was sterk verlaagd 
inn epileptische ratten, (2) de expressie van NCX1 en NCX3 in de binnenste 
moleculairee laag10 van de dentate gyrus was permanent verlaagd in epileptische ratten, 
(3)) de expressie van PMCA, NCX2 en NCKX2 was (tijdelijk) verhoogd in de 
binnenstee moleculaire laag in epileptische ratten, en (4) in de hele hippocampale 
formatiee was de expressie van NCX2 en NCKX2 in astrocyten (tijdelijk) verhoogd in 
epileptischee ratten. De veranderde expressie van de calciumextrusie-eiwitten in de 
epileptischee ratten is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van veranderingen in de 
calciuminfluxx en/of calciumbuffering. 

T OTT SLOT 

Dee in dit proefschrift beschreven veranderingen in natriumstroomkarakteristieken in 
epileptischee ratten bleken celtype-specifiek te zijn en af te hangen van het precieze 
tijdpuntt in de chronische epileptische toestand. In ratten met een volledig ontwikkelde 
chronischee epilepsie zullen de beschreven veranderingen in CAI pyramidaalcellen van 
dee hippocampus leiden tot een verlaagde vuurdrempel en daarmee bijdragen aan 
verhoogdee exciteerbaarheid van deze cellen. 

Uitt de literatuur is bekend dat de calciuminflux en calciumbuffering permanent 
veranderdd (kunnen) zijn in epilepsie. In dit proefschrift is aangetoond dat er in 
epilepsiee ook veranderingen optreden in calciumextrusie. De veranderde expressie van 
dee calciumextrusie-eiwitten in epileptische ratten bleek regio-, celtype- en 
celcompartiment-specifiekk te zijn en eveneens afhankelijk te zijn van het tijdpunt in de 
chronischee epileptische toestand. Deze veranderingen in de expressie van de 
calciumextrusie-eiwittenn reflecteren zeer waarschijnlijk veranderingen in 
calciumhomeostasee en/of exciteerbaarheid. 

A.1A.1 watje ooit <%ag of boorde, al watje dacht te weten, is niet meer dat, maar anders. 

Hellaa S. Haasse in 'Sleuteloog', Querido (2002) 

9Ditt is in overeenstemming met de resultaten uit mijn immunocytochemiestudie, waaruit bleek dat de 
NCXX expressie in de CAI pyramidaalneuronen niet verschillend was tussen epileptische en niet-
epileptischee ratten. 
'"I nn de binnenste moleculaire laag van de dentate gyrus projecteren de axonen afkomstig van neuronen 
uitt de entorhinale cortex op de dendrieten van de DG korrelcellen. In epileptische ratten projecteren de 
nieuww ontstane vertakte mossy vezeluiteinden eveneens op deze DG korrelcellen. 
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