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V-ellenn zijn voorzien van tal van complexe mechanismen om hun functie uit te 

kunnenn oefenen. De skelet spier voert voor het hele lichaam belangrijke functies uit. 

Eenn bekende functie is spiersamentrekkingen, die voortbeweging mogelijk maken. 

Eenn andere functie is kalium opslag, omdat spieren een groot volume hebben ten 

opzichtee van de rest van het lichaam en een directe toegang tot de circulatie hebben. 

Eenn belangrijk gegeven van beide functies is de membraan potentiaal. Het is 

opmerkelijkk dat de membraan potentiaal in specieke omstandigheden hvee 

verschillendee waarden kan hebben. De interessante achtergronden van deze twee-

waardigheid,, die bistabiliteit genoemd wordt, zijn het onderwerp van dit proefschrift. 

Inwardd Rectifier Kalium Kanaal 
Hett inward rectifier kaÜum kanaal (IRK) speelt in het hart een cruciale rol in dit type 

vann bistabiliteit. In de skelet spier geldt dit als een aanvangsaanname, die wordt 

ondersteundd door gegevens van indirecte aard of gebaseerd op literatuur. 

IRKK is een kalium selectief kanaal. Het onderscheidt zich van andere kanalen, 

doordatt het gemakkelijker K+ ionen de cel in- dan uitlaat. Dit is ruwweg de basis 

vann een proces dat rectificatie heet. Uit intensief onderzoek, dat een periode van ruim 

500 jaar bestrijkt, is gebleken dat rectificatie opgewekt wordt door de moleculaire 

interactiee tussen IRK, als membraaneiwit, enerzijds en de combinatie van 

intracellulairr magnesium en polyamine concentraties anderzijds. 

Onderzoeksopzet t 
Omm onderzoek uit te voeren naar de eigenschappen die verantwoordelijk zijn voor 

bistabiliteit,, moet een aanpak opgezet worden, waarbij deze eigenschappen zoveel 

mogelijkk naar voren gebracht worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met 

driee zaken. Ten eerste, eigenschappen die direct (dus voortkomend uit het 

rectificerendee karakter van IRK zelf) verantwoordelijk zijn voor bistabiliteit. Ten 

tweede,, eigenschappen die indirecte (in electrische zin, paralelle) invloed uitoefenen 

opp bistabiliteit. En niet per sé in deze volgorde maar ten derde, de experimenteel 

haalbarehaalbare omstandigheden, die deze naar voren gebrachte eigenschappen 

maximaliseren.. Vandaar dat gekozen is voor een gecombineerde benadering van 

intracelullairee microelectrodes als voltmeter om de membraan potentiaal te 

monitoren,, van de cell-attached patch clamp techniek om stromen door enkele IRK 

kanalenn te meten en van computer simulaties. Het is haast onvermijdelijk om 

computerr simulaties te benutten. Met behulp van computer simulaties kan de grote 
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hoeveelheidd aan gegevens, die vrijkomen bij de interacties en afhankelijkheid tussen 
(membraan)eiwitten,, moleculen en misschien zelfs genen, geanalyseerd worden. 

Resultatenn in Hoofdlijnen 
Inn hoofdstuk twee wordt de aanzienlijke invloed van de Na+/K+/2Q- cotransporter 
onderzochtt op de membraan potentiaal. Het is bekend, dat de cotransporter twee 
positievee (Na+ en K+) en twee negatieve (2 Cl") ladingen tegelijk in dezelfde richting 
transporteert.. Hier rijst een vraag: Hoe kan een membraaneiwit, dat zelf netto geen 
ladingg (electroneutraal) transporteert toch de membraan potentiaal beïnvloeden? Ten 
tweedee blijkt, als voorbeeld, hieruit dat het transport van ionen niet onafhankelijk 
vann elkaar plaats vindt. Deze twee vragen worden in hoofdstuk drie met behulp van 
computerr simulaties uitgewerkt. Deze simulaties hebben ertoe geleid dat heel 
specifiekee experimentele protocollen opgesteld konden worden om de relatie tussen 
mett name cotransport en bistabiliteit experimenteel te meten in hoofdstuk vier. 
Verrassendd is in hoofdstuk vijf gebleken dat bistabiliteit verdween als een 
adrenaline-achtigg product (namelijk isoprenaline) aan de skelet spier toegediend 
werd.. Dit is verklaard, doordat als gevolg van dit adrenerge signaal de cel IRK 
vervangtt door een ander K+ kanaal, dat niet de rectificerende eigenschappen bezit 
diee tot bistabiliteit kunnen leiden. Rekening houdend met het feit dat de cell-
attachedd patch clamp techniek geen toegang heeft tot het interne van de cel, kan 
vastgesteldd worden dat dit laatste K+ kanaal eigenschappen vertoont die het meeste 
lijkenn op het hoog geleidbare intracellulair calcium activeerbare K+ kanaal. In het 
laatstee hoofdstuk is het model over bistabiliteit verfijnd met behulp van een kinetisch 
reactiee schema, dat het single channel gedrag van IRK over een dynamische voltage 
gebiedd na kan bootsen. 

Controlerenn van de Aannamen 
Nadatt gebleken is dat bistabiliteit een fenomeen is dat in vele weefsels optreedt 
(Tabell  1.1), maar voordat een functie of mechanisme besproken kan worden, is het 
vann belang om zich af te vragen of de aanvangsaanname verifieerbaar is. Cruciale 
stappenn bij het bevestigen van de aanvangsaanname zijn: 

11 bistabiliteit hoort in één cel aangetoond te worden (Fig. 4.1) 
22 IRK hoort geïdentificeerd te worden op de skelet spier membraan door een directe 
techniekk (cell-attached patch; Fig. 5.1A-B) 

33 de actviteit van IRK zou hoog moeten zijn in een relevant voltage gebied (Fig. 5.3A) 
44 een directe relatie tussen IRK en bistabiliteit is noodzakelijk (Fig. 4.7) 
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Dee positieve uitkomst van deze vier stappen zorgt voor een onderbouwing van de 

aanvangsaanname. . 

Kortee Synthese 
Bistabiliteitt is aangetoond in de skelet spier met uitslagen van 20 tot 50 mV (Fig. 

4.3A).4.3A). Deze bistabiliteit is moduleerbaar, dat wil zeggen onderhevig aan specifieke 

omstandigheden,, en experimenteel haalbaar binnen redelijke fysiologische grenzen. 

Hett kan indirect gemoduleerd worden door aanpassingen in chloride transport (Fig. 

4.55 & 4.6) of in intracellulair calcium activeerbare K+ kanaal activiteit (hoofdstuk 5), 

enn direct gemoduleerd worden door barium toediening (Fig. 4.7) of hormoon 

activiteitt (hoofdstuk 5). Ook zijn componenten geïdentificeerd en gekarateriseerd, en 

vervolgenss zijn deze gegevens geïntegreerd in een verfijnd model. Het zou een 

kenmerkk kunnen zijn voor complexe en nonlineare systemen, dat kleine 

veranderingenn in de omgeving grote effecten teweeg kunnen brengen op cellulair 

niveau.. Deze eigenschap onderschrijft het belang om resultaten verkregen uit 

gereduceerdee systemen (zoals single channel recordings) in modellen op te nemen, 

diee deze systeem geïntegreerde complexiteiten in acht neemt. Één benadering om dit 

voorr elkaar te krijgen, is met behulp van computer modellen, die telkens verfijnd 

wordenn met het verkrijgen van nieuwe experimentele gegevens. 

Fysiologischee Functie 
Eenn fysiologische functie is niet duidelijk aan te wijzen. Voor de hand liggende, en 

misschienn oppervlakkige, functies van bistabiliteit zijn de invloed op de electrische 

drijvendee krachten van ionen over het membraan, en het feit dat een verandering 

vann membraan potentiaal verreweg de gemakkelijkste manier is om een kanaal te 

(de-)activeren.. Echter, zowel de gemakkelijke moduleerbaarheid als de brede 

distributiee in vele weefsels van bistabiliteit doet vermoeden, dat de fysiologische 

relevantiee ervan weefsel-specifieke functies overstijgt en te maken heeft met een 

meerr algemene functie. In analogie van stellingen geponeerd door vooraanstaande 

fysiologenn lijk t bistabiliteit gerelateerd aan K+ homeostase. Misschien is niet alleen 

cellulairee K+ homeostase aan de orde, maar ook K+ homeostase van het hele 

organisme.organisme. Dit laatste wordt ingegeven, doordat de skelet spier een voorname rol 

speeltt in de K+ opslag van het hele lichaam. K+ homeostase van het hele organisme 

impliceertt ook K+ absorptie door de nieren en colon, en dus ook aldosteron activiteit, 

welkee de rol van bistabiliteit compliceert, maar tegelijk ook boeiend maakt. 
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