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Summary Summary 

Samenvatting Samenvatting 

AMPA-typeAMPA-type glutamaat receptor expressie patronen in 
dede rat retina 

Ciliaryy body 

GluR2GluR2 expressie door ON bipolair cellen 
Visuelee informatie wordt ontvangen door de lichtgevoelige fotoreceptoren (staafjes 
enn kegeltjes) van het netvlies (de retina). De fotoreceptoren geven de informatie door 
viaa verbindende bipolaire cellen, aan de retinale ganglioncellen die de visuele 
informatiee verzamelen (zie ook Fig. 1 in hoofdstuk 1). De uitlopers (axonen) van de 
retinalee ganglioncellen vormen de oogzenuw, waarlangs de informatie naar de 
hersenenn wordt gestuurd. Naast deze verticale verwerkingsroute worden er ook nog 
lateralee signalen uitgewisseld met behulp van horizontale en amacrine cellen. 

Dee communicatie tussen deze neuronen (zenuwcellen) wordt verzorgd door 
chemischee signaalstoffen of neurotransmitters. De verticale verwerkingsroute 
gebruiktt de excitatoire (stimulerende) neurotransmitter glutamaat. Glutamaat 
activeertt verscheidene klasses van glutamaatreceptoren (GluRs), die aanwezig zijn 
opp de tweede orde neuronen. De GluRs zijn verdeeld in metabotrope receptoren 
(mGluRs)) die gekoppeld zijn aan G (voor GTP-bindende) eiwitten, en ionotrope 
receptorenn (iGluRs), die samengesteld zijn uit vier subeenheden die een ion-kanaal 
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vormen.. De iGluRs zijn verder onderverdeeld in NMDA, AM PA en kainaat 
receptoren,, genoemd naar de specifieke chemische stoffen die deze receptortypes 
activerenn (Hoofdstuk 1). 

Inn het donker geven fotoreceptoren continu glutamaat af aan de bipolaire cellen, 
enn deze afgifte verminderd wanneer de fotoreceptoren worden belicht. De bipolaire 
cellenn worden kegel-type of staaf-type genoemd, afhankelijk van het type 
fotoreceptorr waarmee de bipolaire cel communiceert. De kegel-type bipolaire cellen 
zijnn onderverdeeld in AAN en UIT-type kegel bipolaire cellen, afhankelijk van hun 
reactiee op glutamaat. Kegel-type UIT bipolaire cellen reageren op donkere beelden 
tegenn een lichtere achtergrond. De AAN-type bipolaire cellen onderscheiden lichte 
beeldenn tegen een donkere achtergrond. 

Gebaseerdd op fyiologische studies wordt in het algemeen aangenomen dat de 
AANN route gebruikt maakt van de metabotrope glutamaatreceptor type 6 (mGluR6), 
enn dat de UIT route gebruik maakt van ionotrope AMPA- en kainaatreceptoren. In 
Hoofdstukk 2 wordt beschreven dat wij door middel van immuuncytochemische 
dubbelkleuringen,, gebruik makend van antilichamen gericht tegen cel-type specifieke 
kenmerkenn (markers) en tegen specifieke subeenheden van de GluRs, hebben 
aangetoondd dat expressie van AMPA-type GluRs, en vooral van de GluR2 
subeenheid,, niet beperkt is tot de kegeltjes-aangestuurde UIT route, maar ook ook 
aanwezigg is in AAN-bipolaire cellen. 

Dezee bevindingen op eiwit niveau zijn bevestigd op het gen expressie niveau, met 
behulpp van real time quantitative PCR (qPCR) op cellulair niveau van staaf-bipolare 
cellenn (Hoofdstuk 3). Kwantificering van de transcript niveaus heeft laten zien dat de 
mGluR66 en de GluR2 genen in ongeveer gelijke hoeveelheden tot expressie komen 
inn staaf-AAN-bipolair cellen. Deze bevindingen tonen aan dat de scheiding tussen de 
AANN en de UIT routes niet in zijn geheel kan worden toegeschreven aan de 
specifiekee expressie van mGluR6 and iGluRs. Dit zou functionele implicaties kunnen 
hebbenn voor ons begrip van de processen die ten grondslag liggen aan de 
signaaloverdrachtt van reacties die door licht worden opgewekt. 

VeranderingenVeranderingen in de expressie van GluR1-4 subeenheden en veranderingen in 
amacrineamacrine cel types als gevolg van ischemielreperfusie 
Glaucoomm wordt gekarakterizeerd door een langzame en progressieve achteruitgang 
vann het gezichtsveld in combinatie met bleekheid en excavatie van de plaats waar de 
oogzenuww het oog verlaat; beide kunnen worden toegeschreven aan het verlies van 
retinalee ganglioncellen (RGCs) en hun axonen in de oogzenuw. Naar schatting lijden 
err wereldwijd ongeveer 67 miljoen mensen aan glaucoom. Van oudsher werd de 
oorzaakk van glaucoom gezocht in een verhoogde oogdruk, maar tegenwoordig krijgt 
dee betrokkenheid van ischemie in het ontstaan van de ziekte veel aandacht. 
Ischemiee kan worden omschreven als een stilstand of onderbreking in de 
doorbloeding,, wat verlaagde zuurstof- en energieniveaus in het weefsel tot gevolg 
heeft. . 

Gedurendee retinale ischemie geven de retinale neuronen hun intracellulaire 
voorradenn glutamaat af, hetgeen resulteert in grote hoeveelheden extracellulair 
glutamaatt die toxisch kunnen zijn door een over-stimulering van de volop aanwezige 
GluRs,, een proces dat aangeduid wordt met excitotoxiciteit. Het zijn de iGluRs die 
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eenn belangrijke rol spelen in het proces van excitotoxiciteit, omdat deze receptor 
typess calcium de cel inlaten wanneer ze geactiveerd worden. Een teveel aan calcium 
wordtt geassocieerd met neurodegeneratie (celafbraak), hoewel het precieze 
mechanismee hiervan nog niet is opgehelderd. Dit deel van het proefschrift heeft tot 
doell inzicht te verschaffen in de rol die AMPA-type glutamaat receptoren spelen in 
hett bewerkstelligen van retinal celdood als gevolg van ischemie/reperfusie. Het 
ischemie/reperfusiee model is gebruikt om experimentele glaucoom op te wekken. 
Doorr cannulatie van de voorste oogkamer en oogdrukverhoging is unilateraal 60 
minutenn ischemie toegediend aan de retina van de rat. Daarna vond reperfusie 
plaats,, variërend van 2 uur tot en met 4 weken. De relevantie van het 
ischemie/reperfusiee model voor het glaucoom onderzoek en de literatuur bevindingen 
vann dit model worden besproken in Hoofdstuk 4. 

Dee rol van AMPA-type GluRs in de ischemische retina is onderzocht op 
eiwitniveauu (immuuncytochemie) en op gen expressieniveau (qPCR). Bevindingen uit 
studiess naar het effect van ischemie op de hersenen hebben gesuggereerd dat een 
specifiekee afname van GluR2, wiens aanwezigheid in het AMPA-receptorcomplex 
verantwoordelijkk is voor de impermeabiliteit voor calcium, de neurodegeneratie zou 
kunnenn veroorzaken (de GiuR2 hypothese) 29. In de post-ischemische retina vindt op 
transcriptt niveau een afname plaats van alle AMPA-type subeenheden, GluR1-4. Op 
eiwitt niveau vinden verschillende veranderingen plaats voor de verschillende 
subeenheden.. De meest in het oog springende verandering was de snelle afname 
vann GluR1 na 2 uur reperfusie. Dit zou een vorm van neuroprotectie kunnen zijn 
tegenn de hoge glutamaat concentraties in de post-ischemische retina. Er is geen 
steunn gevonden voor een selectieve afname van GluR2 in de retina. Na meer dan 24 
uurr werd een afname van alle subeenheden gezien, wat hoogstwaarschijnlijk het 
gevolgg is van het verlies van retinale neuronen (Hoofdstukken 5 en 6). 

Immunoreactiviteitt voor GiuR1-4 wordt voornamelijk waargenomen in de 
binnenstee lagen van de retina, en veranderingen die geïndiceerd worden door 
ischemiee vinden ook voornamelijk plaats in deze lagen. Als gevolg van 
ischemie/reperfusiee gaan niet alleen de ganglion cellen dood, maar ook cellen in de 
binnenstee laag van de binnenste nucleaire laag, waar zich de amacrine cellen 
bevinden,, en verdwijnen de uitlopers in de binnenste plexrforme laag. Dit zorgt ervoor 
datt de retina in dikte afneemt. Het verlies van ganglion en amacrine cellen verloopt 
viaa geprogrammeerde celdood (apoptose). Aan de hand van morfologische 
parameterss en een apoptose-specifieke kleuring (TUNEL) hebben wij geprobeerd de 
celtypess die verloren gaan als gevolg van ischemie/reperfusie te karakteriseren. 
Nagenoegg de helft van de retinale ganglion cellen is verdwenen na 7 dagen 
reperfusie.. Echter, in absolute aantallen gaan er drie maal zo veel cellen verloren uit 
hett binnenste deel van de binnenste nucleaire laag. Bovendien hebben 
neuroprotectiee studies in het ischemie/reperfusie model aangetoond dat AMPA-type 
GluR-blokkerss in het bijzonder protectief zijn voor amacrine cellen 290. Er is relatief 
weinigg bekend over de rol die amacrine cellen zouden kunnen spelen in glaucoom. In 
humanee glaucoom retina's van personen met een relatief recent verlies van het 
gezichtsveldd zijn toch reeds atrofie van de zenuwvezellaag en een verlies van RGCs 
tee zien. In retina's van personen die al langere tijd blind waren ten gevolge van 
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glaucoom,, wordt ook een verminderd aantal cellen in de binnenste nucleaire laag en 
atrofiee van de binnenste plexiforme laag waargenomen 248. 

Mett behulp van immuuncytochemie, zijn in de post-ischemische rat retina 
verschillendee responsen waargenomen voor de verscheidene amacrine celtypes. 
Grotee subpopulaties van amacrine cellen worden geïdentificeerd met antilichamen 
tegenn glycine transporter 1 (Glytl), calretinine, parvalbumine (PV), and choline 
acetyltransferasee (ChAT). 

Naa slechts 2 uur reperfusie is een duidelijk en onomkeerbaar verlies van PV en 
Chatt te zien, hetgeen suggereert dat de All en de cholinerge amacrine cellen relatief 
gevoeligg zijn voor ischemie. Glytl en calretinine laten een vermindering in aantal 
cellenn en hoeveelheid immunoreactiviteit zie vanaf 24 uur. Cellen die substance P 
bevattenn lijken resistent te zijn voor ischemie/reperfusie. Helaas resulteerde het 
dubbelkleurenn van TUN EL met allerlei amacrine cel-specifieke markers slechts in 
zeerr geringe co-lokalisatie (vooral rond 24 uur reperfusie), wat waarschijnlijk ligt aan 
hett feit dat de eiwitten die onderzocht worden al afgebroken zijn tegen de tijd de 
cellichamenn TUNEL-positief worden. qPCR heeft laten zien dat Glytl, calretinine, PV, 
ChAT,, en glutaminezuur decarboxylase (GAD) transcripten geleidelijk afnemen als 
gevolgg van ischemie/reperfusie en een minimum bereiken op 72 uur reperfusie. 
Onverwachtss werd er na 72 uur een significant herstel van de genexpressie niveaus 
waargenomen.. De transcript-niveaus van Substance P waren onveranderd na 
ischemie/reperfusie.. Een mogelijke verklaring voor het feit dat de lange termijn 
veranderingenn op eiwit en transcript niveaus niet overeenkomen is dat het kleine 
restantt van een bepaalde subpopulatie van amacrine cellen compenseert voor het 
verliess van de andere cellen door hun expressie niveaus te verhogen 
(Hoofdstukkenn 7 en 8) 

Meerr gerichte studies naar retina's van glaucoom patiënten kunnen inzicht geven of 
naastt het verlies van ganglioncellen, de neuronale afbraak van amacrine 
celpopulatiess wellicht ook een belangrijk kenmerk is van glaucoom. 

Conclusies Conclusies 
Dee studies die gepresenteerd zijn in dit proefschrift, samen met het overzicht van 
literatuurgegevenss hebben laten zien dat het ischemie/reperfusie model een bijdrage 
levertt aan het ophelderen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan het 
verliess van retinale ganglion cellen en daarmee aan het begrijpen van processen die 
betrokkenn zijn bij glaucoom (Hoofdstuk 9). 

Tenn gevolge van een gecontroleerd trauma degenereren veel retinale cellen. 
Naastt het welbekende verlies van RGCs, gaan ook veel amacrine celtypes verloren. 
Dee relatie tussen het verlies van deze interneuronen van de retina en glaucoom heeft 
nogg weinig aandacht gekregen. 

Dee post-ischemische neurodegeneratie kan, in elk geval gedeeltelijk, het gevolg 
zijnn van activatie van ionotrope glutamaatreceptoren. In een controle rat retina 
wordenn subeenheden GluR1-4 vooral aangetroffen in de binnenste lagen. Onze 
bevindingenn hebben laten zien dat er na ischemie/reperfusie weliswaar 
veranderingenn optreden in de expressie van AMPA-type GluRs, maar dat een 
selectieff verlies van GluR2 is niet verantwoordelijk voor de neurodegeneratie in de 
ischemischee retina. Wij hebben gesuggereerd dat het snelle verlies van GluR1 
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toegeschrevenn kan worden aan een beschermende verwijdering van deze 
subeenhedenn uit de post-synaptische membraan om verdere excitotoxische activatie 
vann retinale neuronen te voorkomen. 

Toekomst Toekomst 
Eenn interesante bevinding is ischemische pre-conditioning; het toedienen van een 
sublethalee ischemisch trauma (ongeveer 5 minuten) verschaft significante 
beschermingg voor een periode van 1-2 dagen tegen een tweede langduriger 
ischemischh trauma (45-60 minuten) dat normaal gesproken tot neurodegeneratie 
leidtt 318. Dit toont aan dat de retina in staat is tot adaptatie en dat het mogelijk is 
endogenee neuroprotectieve mechanismen te activeren in retinaal weefsel. Voor een 
toekomstigee richting van onderzoek lijkt het van groot belang de mechanismen die 
betrokkenn zijn bij ischemische preconditioning te identificeren om te achterhalen of zij 
opp een bepaalde manier geactiveerd zouden kunnen worden om het RGC verlies in 
glaucoomm te vertragen. Dit zou gedaan kunnen worden door een vergelijking van de 
genn expressie patronen in ischemische retina's met en zonder ischemische pre-
conditioning.. Een experiment om dit doel te realiseren door middel van een micro-
arrayy benadering is in voorbereiding. 
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