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De fysiologie van verscheidene celtypen wordt gestuurd door de intracellulaire
calciumconcentratie. Een belangrijk mechanisme voor het genereren van
intracellulaire calcium signalen is het fosfolipase C/ Inositol 1,4,5-trisfosfaat
(PLC/ InsP3) systeem. Het PLC/ InsP3 systeem wordt geactiveerd na stimulatie
van plasmamembraan-receptoren en resulteert in de afgifte van calcium uit
intracellulaire calcium compartimenten (calcium release). Calcium release uit
de intracellulaire compartimenten geschiedt door middel van gespecialiseerde
kanalen: de inositol 1,4,5-trisfosfaat receptoren (InsP3Rs). In de mens, muis en
rat zijn tenminste drie typen InsP3Rs bekend (InsP3R type 1, 2 en 3).
Calcium release door InsP3Rs kan gereguleerd worden door verschillende
moleculen en ionen (zie Hoofdstuk 1). Daarnaast kan de functie van InsP3Rs
gereguleerd worden door regulatie van de dichtheden van InsP3Rs op de
intracellulaire compartimenten. Echter de mechanismen die de dichtheden van
InsP3Rs bepalen zijn grotendeels onbekend.
Dit proefschrift beschrijft de regulatiemechanismen van InsP3R dichtheden en
toont aan dat veranderingen in InsP3R expressie zijn geassocieerd met hart- en
vaatziekten alsmede nierziekten.

De belangrijkste bevindingen van dit proefschrift zijn hieronder samengevat:
Een algemene inleiding tot InsP3R regulatie is beschreven in hoofdstuk 1. In
hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van algemene proteïne- en receptor
regulatiesystemen.
In hoofdstuk 3 is de isolatie en karakterisatie van de promoter van het humane
InsP3R type 1 gen beschreven. Uit de functionele analyse van de geïsoleerde
promoter in A7r5 gladde spiercellen bleek dat de basale promoter activiteit van
het humane InsP3R-1 gen was gelokaliseerd in een gebied van –86 tot +145
basenparen ten opzichte van het transcriptie initiatie punt. Vergelijking van de
humane en muize InsP3R-1 promoter toonde aan dat beide promotoren sterk
homoloog waren, vooral in de buurt van het transcriptie initiatie punt. Verder
bleek dat zowel de geïsoleerde als de endogene humane InsP3R-1 promoters
gevoelig zijn voor vitamine A zuur.
In hoofdstuk 4 werd aangetoond dat langdurige stimulatie van PLC-
gekoppelde receptoren leidde tot down-regulatie van InsP3Rs in gladde
spiercellen. Langdurige behandeling van A7r5 en DDT1 MF-2 gladde
spiercellen met respectievelijk vasopressine en histamine/ bradykinine leidde
tot down-regulatie van zowel InsP3R-1 als InsP3R-3. Deze down-regulatie van
InsP3Rs in A7r5 cellen resulteerde in verminderde calcium release uit
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intracellulaire compartimenten. Het mechanisme van InsP3R down-regulatie
was gebaseerd op verhoogde receptor afbraak alsmede op verminderde
promoteractiviteit.
In hoofdstuk 5 werd de clustering van InsP3R-3 bestudeerd. Langdurige
behandeling van A7r5 cellen met vasopressine leidde tot down-regulatie van
InsP3R type 1 en type 3. Behandeling met verapamil leidde echter tot down-
regulatie van alleen InsP3R type 1. A7r5 cellen zijn hierdoor mogelijk een goed
model om de functionele verschillen van InsP3Rs te bepalen. Langdurige
behandeling met vasopressine resulteerde in verminderde calcium release.
Echter, calcium release werd niet beïnvloed door behandeling met verapamil.
Daar het verschil in calcium release bleek te berusten op verschillen in
regulatie van InsP3R-3, werd de regulatie van InsP3R-3 verder onderzocht. Uit
elektronenmicroscoop studies bleek, dat InsP3R-3 is geclusterd op
gespecialiseerde stukken endoplasmatisch reticulum. Langdurige behandeling
met vasopressine   resulteerde in een dramatische afname in InsP3R clusters.
Echter, behandeling met verapamil leidde tot dispersie van de InsP3R-3
clusters. Dispersie van InsP3R-3 clusters is mogelijk een mechanisme die de
down-regulatie van InsP3R-1 compenseert.
In hoofdstuk 6 werd bestudeerd of de InsP3R een rol speelt bij de verminderde
contractie van de aorta van diabete ratten. In celkweken leidde toevoeging van
de cytokine TGF-β tot down-regulatie van InsP3Rs. Onderzocht werd of TGF-β
gemedieerde down-regulatie van InsP3Rs verantwoordelijk is voor de
verminderde aorta contractie van diabete dieren.
In diabete ratten werd een verminderde maximale contractie op angiotensine II
(AII) waargenomen. Tevens was de expressie van zowel InsP3R-1 als InsP3R-3
afgenomen in aorta weefsel van diabete ratten.
Behandeling van diabete ratten met TGF-β blokkerende antilichamen herstelde
de AII gemedieerde samentrekking van de aorta. Tevens herstelde de expressie
van InsP3R type I. De verminderde AII gemedieerde aorta contractie werd
daarom waarschijnlijk veroorzaakt door TGF-β gemedieerde down-regulatie
van InsP3R-1.
In hoofdstuk 7 werd onderzocht of InsP3Rs betrokken zijn bij humaan
chronisch atrium fibrilleren (CAF). InsP3Rs reguleren mogelijk calcium-
geïnduceerde calcium release in cardiomyocyten. Down-regulatie van alle
types InsP3Rs werd waargenomen in atrium weefsel van CAF patiënten. Dit is
in tegenstelling tot de eerder beschreven up-regulatie van InsP3Rs in hart falen.
Down-regulatie van InsP3Rs is wellicht een compensatie mechanisme om
calcium-overload door calcium- geïnduceerde calcium release tegen te gaan.



Nederlandse samenvatting

174

In hoofdstuk 8 werd onderzocht of de intrarenale effecten van eiwitlek en de
systemische effecten van nefrose op de nier gemedieerd worden door
veranderingen in de expressie van het renine-angiotensine systeem. De
expressie van de RAS componenten AT1R,  AT2R, ACE en InsP3R-1 werd
bestudeerd in een diermodel in welke de nieren met een zelfde eiwitlek,
blootgesteld werden aan systemische nefrose met verschillende ernst. Zowel
InsP3R-1 als angiotensine II type 2 receptoren (AT2R) waren down-gereguleerd
in nefrotische nieren. Up-regulatie van ACE en onveranderde AT1R expressie
werd waargenomen in nefrotische nieren. De veranderingen in de expressie van
ACE en AT2R werden waarschijnlijk veroorzaakt door een systemische factor.
De down-regulatie van InsP3R type I en AT2R waren geassocieerd met de ernst
van de systemische effecten van adriamycine-geïnduceerde nefrose.

Conclusies:

Dit proefschrift demonstreert dat InsP3R dichtheden worden gereguleerd door
trancriptionele- en receptor afbraak mechanismen. Regulatie van de InsP3R is
mogelijk betrokken bij hart- en vaatziekten alsmede nierziekten. Clustering en
redistributie van InsP3Rs zijn nieuwe regulerende mechanismen van InsP3R
functie.


