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Samenvatting 

He t ATP-gevoeiige kalium (KATP) kanaal is een ionkanaal dat selectief is voor kalium en 

dat geopend wordt wanneer de ATP-concentratie binnen in de cel daalt. Het kanaal is 

aanwezig in verschillende soorten weefsels, zoals de pancreas (alvleesklier), gladde 

spiercellen van de vaatwand en neuronaal weefsel, waar ze een rol spelen bij 

respectievelijk afgifte van insuline, regulatie van vaatwand tonus en afgifte van 

neurotransmitters. In hartspiercellen (myocyten) wordt het KATP geopend wanneer de 

bloedtoevoer naar het hart verminderd is, zoals bij myocardischemie/infarct. KATP 

kanaal opening (activatie) vertraagt het optreden van irreversibele schade tijdens 

myocardischemie (bloedeloosheid) en vermindert de grootte van het hartinfarct en 

vormt aldus een intrinsiek beschermingsmechanisme (cardioprotectie). KATP kanaal 

opening vormt dus een potentieel belangrijke therapeutische optie voor de behandeling 

van patiënten met hart- en vaatziekten. Het exacte werkingsmechanisme van de 

beschermende functie van KATP kanaal activatie is echter nog niet geheel duidelijk. 

Daarnaast is er nog onzekerheid over de vraag of KATP kanaal activatie tot een toename 

van levensbedreigende ritmestoornissen kan leiden. De recente ontdekking van een KATP 

kanaal in het mitochondrion, een organel in de cel dat een belangrijke rol speelt in de 

energie-huishouding, biedt een mogelijk nieuw aangrijpingspunt. Voor toekomstige 

ontwikkeling van KATP openers en een optimaal gebruik van dit unieke beschermings

mechanisme in het hart, is gedetailleerde kennis van de structuur en de functie van het 

KATP kanaal noodzakelijk. Met name de integratie van resultaten uit moleculair 

onderzoek en functioneel onderzoek in vivo zal in toenemende mate van belang worden. 

Daarom is in dit proefschrift zowel moleculair als functioneel onderzoek met betrekking 

tot het KATP kanaal beschreven. De resultaten bieden nieuwe inzichten in de structuur, 

samenstelling en functie van de verschillende onderdelen van het kanaal welke kunnen 

bijdragen aan de optimalisering van therapie bij patiënten met hart- en vaatziekten. 

In Hoofdstuk 1 wordt het KATP kanaal geïntroduceerd en de rol van het kanaal in 

diverse weefsels beschreven. Een overzicht wordt gegeven van de functionele 

eigenschappen, regulering en farmacologie van het cardiale KATP kanaal. Het effect van 

KATP kanaal activatie tijdens myocardischemie en preconditioning wordt besproken, 

inclusief de mogelijke rol van het mitochondriale KATP kanaal. F-en overzicht wordt 

gepresenteerd van de moleculaire structuur en functionele eigenschappen van 

kaliumkanalen in het algemeen en inwaarts rectificerende kaliumkanalen en KATP kanalen 

in het bijzonder. Intracellulair transport en regionale distributie in het hart van de KATP 

kanaal onderdelen Kiró.1 en Kir6.2 wordt besproken. Ten slotte worden de hypothesen 

en doelstellingen van het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift, genoemd. 
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Hoofds tuk 2 beschrijft de verschillende experimentele modellen en technieken die 

gebruikt zijn in dit proefschrift, inclusief het Langendorff geperfundeerde konijnenhart 

en geïsoleerde ventriculaire myocyten. Verder wordt een gedetailleerde beschrijving 

gegeven van de cDNA bank synthese uit het konijnenhart en de isolatie hieruit van de 

KATP kanaal onderdelen Kiró.1 en Kir6.2. De clonerings strategieën voor het genereren 

van fluorescerende fusie-eiwitten van Kiró.1 en Kir6.2 en de gebruikte technieken met 

betrekking tot confocaal microscopie en electrofysiologie worden beschreven. Tenslotte 

wordt een nieuwe kwantitatieve polymerase chain reaction (PCR) voor de bepaling van 

mRNA expressie niveaus geïntroduceerd. 

In Hoofds tuk 3 wordt de achtergrond en onderbouwing gegeven voor de mogelijke rol 

van het KATP kanaal bij de regulering van noradrenaline-afgifte in het hart tijdens 

myocardischemie. Oorspronkelijk werd het beschermende effect van KATP kanaal 

activatie toegeschreven aan de optredende verkorting van de actiepotentiaal met als 

gevolg een verminderde calcium-influx in de cel en dus een lager metabolisme. 

Recentelijk is echter aangetoond dat het beschermende effect ook optreedt in 

afwezigheid van een verkorting van de actiepotentiaal. Daarom moeten mogelijke andere 

onderliggende mechanismen overwogen worden. In hersenweefsel verminderen KATP 

kanaal openers de afgifte van bepaalde neurotransmitters tijdens ischemic Gedurende 

myocardischemie treedt er in toenemende mate afgifte van noradrenaline op in het 

myocard en dit heeft een nadelig effect op het hart. Elke ingreep die een vermindering 

van deze noradrenaline-afgifte tot gevolg heeft, heeft een potentieel gunstige uitwerking 

op het ischemische hartweefsel. Onze hypothese is dat KATP kanaal activatie een 

vermindering van de noradrenaline-afgifte tijdens myocardischemie veroorzaakt en dat 

mechanisme (gedeeltelijk) het beschermende effect kan verklaren. 

In Hoofds tuk 4 wordt het effect van KATP kanaal activatie op het ontstaan van 

ritmestoornissen besproken. In theorie kan de door KATP kanaal activade optredende 

actiepotentiaal verkorting aanleiding geven tot ventriculaire ritmestoornissen. Deze 

mogelijke bijwerking wordt gezien als de belangrijkste potentiële bijwerking van 

behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten met KATP kanaal openers. In 

experimentele diermodellen zijn echter zowel pro- als anti-aritmische effecten van KATP 

kanaal openers beschreven. Deze schijnbare tegenstrijdigheid zou verklaard kunnen 

worden door het feit dat ventriculaire ritmestoornissen tijdens ischemie optreden in twee 

verschillende fasen. Ritmestoornissen tijdens de eerste fase (fase la) worden meestal 

veroorzaakt door re-entry en deze zouden door KATP kanaal activatie verergerd kunnen 

worden. De tweede, l b , fase is waarschijnlijk gerelateerd aan het optreden van 

onherstelbare schade aan het myocard en zou dus door KATP kanaal activatie uitgesteld 
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kunnen worden. Verschillende experimentele modellen hebben een verschillende 

verdeling van deze fase la en l b ritmestoornissen en zullen dus verschillende reageren 

op KATP kanaal openers voor wat betreft toe- of afname van de incidende van 

ritmestoornissen. Wij concluderen uit literatuuronderzoek dat het pro-aritmische effect 

van KATP kanaal openers waarschijnlijk overschat is en voornamelijk optreedt bij gebruik 

van onnodig hoge doseringen. Verder is uit de weinige klinische studies gedaan met KATP 

kanaal openers geen pro-aritmisch effect gebleken. 

In Hoofds tuk 5 wordt het effect van de KATP kanaal opener cromakalim op de 

noradrenaline-afgifte in het hart tijdens myocardischemie bestudeerd in een globaal 

ischemisch konijnenhart. De resultaten laten zien dat cromakalim het ischemische 

myocard beschermt, aangezien het optreden van de tweede stijging in de extracellulaire 

kalium concentratie (hetgeen het moment van optreden van onherstelbare schade 

aangeeft) wordt uitgesteld. Cromakalim had geen effect op de incidentie van ventriculaire 

ritmestoornissen, maar vervroegde wel het moment van optreden hiervan, hetgeen in 

overeenstemming is met een toename van fase la ritmestoornissen. Aan de andere kant 

werden er minder later optredende ritmestoornissen waargenomen onder invloed van 

cromakalim, suggestief voor een vermindering van fase l b ritmestoornissen. De 

belangrijkste bevinding was echter dat cromakalim inderdaad de noradrenaline-afgifte in 

het hart tijdens ischemie verminderde, zoals reeds beargumenteerd in Hoofdstuk 3. Deze 

bevinding levert een nieuwe (gedeeltelijke) verklaring op voor het mechanisme van 

cardioprotectie door KATP kanaal openers tijdens myocardischemie. 

In Hoofds tuk 6 wordt het effect van farmacologische activatie van sarcolemmale KATP 

kanalen met dat van mitochondriale KATP kanalen vergeleken in geïsoleerde myocyten 

tijdens metabole inhibitie (anoxie). Resultaten van recente studies suggereren een 

belangrijke rol voor het mitochondriale KATP kanaal bij cardioprotectie. Veel van deze 

studies zijn echter uitgevoerd in intacte harten waardoor aspecifieke effecten buiten de 

myocyt niet uitgesloten zijn. In onze experimenten had de sarcolemmale KATP kanaal 

opener cromakalim een vertragende effect op het ontstaan van rigor (onherstelbare 

schade) in anoxische myocyten, terwijl de mitochondriale KATP kanaal opener diazoxide 

geen effect had. Het effect van cromakalim werd bovendien niet teniet gedaan door de 

mitochondriale KATP kanaal antagonist 5-HD. Deze resultaten suggereren dat niet 

mitochondriale KATP kanaal activatie, maar juist activatie van het sarcolemmale KATP 

kanaal essentieel is voor bescherming van myocyten tijdens metabole inhibitie. 

In het tweede gedeelte van dit proefschrift worden de moleculaire, structurele en 

electrofysiologische aspecten van het KATP kanaal complex bestudeerd. Het KATP kanaal 
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complex bestaat uit twee verschillende onderdelen (subunits), een inwaarts rectificerend 

kalium kanaal (Kiró.x) en een sulfonylureum receptor (SUR). Twee Kiró.x isoformen, 

Kiró.1 (UKATP-1) en Kir6.2 (BIR), en drie SUR isoformen (SUR1, SUR2A and SUR2B) 

zijn tot nu toe ontdekt. Elk KATP kanaal is opgebouwd uit 4 Kiró.x subunits en 4 SUR's 

(tetrameren, [SUR/Kiró.x]4) en de combinatie van de verschillende subtypen bepaalt de 

functionele eigenschappen van het kanaal. Kiró.2 samen met SUR2A vormt bijvoorbeeld 

het cardiale sarcolemmale KATP kanaal, terwijl de combinatie Kiró.2 met SUR1 het KATP 

kanaal in de pancreas vormt. De consensus is dat Kiró.1 noch Kiró.2 zonder de 

aanwezigheid van een SUR een functioneel KATP kanaal kan vormen. 

In Hoofds tuk 7 vergelijken we de structuur en functie van Kiró.1 en Kiró.2 die uit de 

cDNA bank van het konijnenhart verkregen zijn. Hoewel beide subunits veel 

overeenkomsten vertonen, vonden wij toch een aantal belangrijke verschillen tussen 

Kiró.1 en Kiró.2. Met name bij Kiró.1 werden structurele kenmerken gevonden die 

mogelijk belangrijke functionele consequenties kunnen hebben. Interessant was onze 

bevinding dat Kiró.2, in tegenstelling tot wat altijd aangenomen was, wel functionele 

KATP kanaal activiteit kan geven in afwezigheid van een SUR. Een consequentie hiervan 

is dat op Kiró.2 ook een ATP-sensor aanwezig moet zijn, terwijl altijd is aangenomen dat 

deze zich alleen op de SUR bevindt. De toevoeging van SUR veroorzaakte wel een 

duidelijke toename van het aantal functionele kanalen en had bovendien effect op 

bepaalde kinetische eigenschappen van het kanaal. 

In Hoofds tuk 8 bestuderen we de intracellulaire distributie en transport van Kiró.1 en 

Kiró.2 met behulp van fluorescerende fusie eiwitten. Deze techniek maakt het mogelijk 

de localisatie van het kanaal te bepalen in een cel met behulp van een confocaal 

microscoop. Aangezien recentelijk gesuggereerd werd dat Kiró.1 mogelijk onderdeel 

uitmaakt van het mitochondriale KATP kanaal complex, waren we geïnteresseerd in de 

localisatie van de subunits binnenin de cel. In combinaüe met SUR1 werden zowel 

Kiró. 1 en Kiró.2 naar de membraan getransporteerd. We observeerden dat Kiró.2 ook in 

de afwezigheid van SUR naar de celmembraan getransporteerd werd, en daarnaast liet 

elektrofysiologisch onderzoek inderdaad functionele kanaalactiviteit zien. Daarentegen 

vormde Kiró.1 in afwezigheid van SUR geen functionele KATP kanalen en was Kiró.1 

niet op de celmembraan, maar binnenin de cel (in het cytoplasma) gelocaliseerd, met een 

hoge mate van co-localisatie met een mitochondriale kleuring. Deze resultaten laten zien 

dat de KATP kanaal subunits Kiró.1 and Kiró.2 zich duidelijk verschillend gedragen voor 

wat betreft intracellulaire distributie en transport naar de celmembraan. Daarnaast 

komen onze resultaten overeen met de eerdere bevindingen dat Kiró.1 deel uitmaakt van 

het mitochondriale KATP kanaal complex. 
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In Hoofdstuk 9 worden voorlopige resultaten beschreven van mRNA expressie 

metingen van Kiró.1 en Kir6.2 met behulp van een nieuwe, quantitative techniek, de 

two-step RT polymerase chain reaction. Deze resultaten laten zien dat in vcntriculair 

hartweefsel, Kiró.1 hoger tot expressie komt dan Kir6.2, terwijl in atriaal hartweefsel 

beiden in gelijke mate tot expressie komen. Dit geeft aan dat het belangrijk is om de 

functionele relevantie van Kiró.1 te ontrafelen, aangezien de rol van Kiró.1 in het hart 

nog steeds onduidelijk is. Daarnaast is de nieuwe techniek nu geoptimaliseerd en kan 

deze gevoelige en specifieke methode van mRNA expressie meting in de toekomst 

gebruikt worden om verschillen in mRNA expressie van het KATP kanaal te meten 

tijdens verschillende (patho)fysiologische omstandigheden, zoals myocardischemie, 

hartfalen en de ontwikkeling van het hart. Deze informatie zal meer inzicht geven in de 

fysiologische relevantie van het KATP kanaal gedurende deze omstandigheden. 
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