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Betrokkenheid van glia cellen en cytokines
bij neuroprotectieve processen

geïnduceerd door adenosine



Inleiding

Adenosine tri-fosfaat (ATP) is een belangrijke energierijke verbinding, die dienst
doet als energiedonor voor allerlei cellulaire processen. In situaties waarbij de
energie consumptie verhoogd is, wordt meer ATP afgebroken dan gevormd. De
concentratie van het afbraakproduct, adenosine stijgt dan snel en wordt
onmiddellijk over de celmembraan de cel uit getransporteerd. Dit extracellulaire
adenosine bindt aan adenosine receptoren op de celmembraan, waardoor proces-
sen in werking worden gezet die het metabolisme van de cel afremmen. Zo wordt
het evenwicht tussen ATP afbraak en productie weer hersteld. Dit is een zeer
basaal mechanisme dat in alle celtypes aanwezig is. 
In de hersenen is de concentratie adenosine verhoogd tijdens neuropathologische
aandoeningen zoals herseninfarcten en epilepsie. Onder deze omstandigheden
heeft adenosine neuroprotectieve eigenschappen die gemediëerd worden door
adenosine A1 receptoren. Verhoging van het aantal receptoren resulteert in een
sterker neuroprotectief effect van adenosine. Langdurige blootstelling van adeno-
sine A1 receptoren aan hoge concentraties adenosine, zoals tijdens neuropatho-
logie kan echter leiden tot een vermindering van het aantal receptoren. Om de
beschermende werking van adenosine te handhaven, is het noodzakelijk dat het
aantal functionele receptoren in de membraan op peil blijft. Voorafgaand
onderzoek in gekweekte hersencellen heeft aangetoond dat het pro-inflammatoire
cytokine, interleukine-6 (IL-6) hier waarschijnlijk bij betrokken is. Stimulatie van
adenosine receptoren in glia cellen resulteerde in een verhoogde afgifte van IL-6.
Bovendien werd een verhoging van het aantal adenosine A1 receptoren in glia
cellen geconstateerd nadat deze cellen met IL-6 waren gestimuleerd. 

In dit proefschrift werd de hypothese onderzocht of IL-6 ook in vivo betrokken is
bij de regulatie van adenosine A1 receptoren tijdens hersenschade. 
Om deze hypothese te kunnen bewijzen, is een reeks van experimenten gedaan
die staan beschreven in hoofdstukken 3, 4 en 5.

Eigenschappen van de muis adenosine A1 receptor

Hoewel de eigenschappen van de adenosine A1 receptor van veel diersoorten
bekend zijn, zijn er nauwelijks gegevens in de literatuur over de farmacologie van
de muis adenosine A1 receptor. Omdat we de muis als proefdier wilden gebruiken
in onze experimenten, was het nodig om eerst de bindingseigenschappen van
liganden voor de muis receptor te onderzoeken. Hiertoe werd de adenosine A1

receptor gekloneerd uit muis astrocyten en in de CHO cellijn tot expressie
gebracht. Dit proces, evenals de resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 4. De
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resultaten laten zien dat de muis receptor, qua structuur en eigenschappen
overeenkomt met de adenosine A1 receptor van de rat en de mens. Dit betekent
dat we in onze experimenten de liganden kunnen gebruiken die met succes
gebruikt zijn bij ratten. 

Betrokkenheid van IL-6 bij de regulatie van adenosine A1 receptoren

Om de rol van IL-6 te kunnen onderzoeken (hoofdstuk 5), werd gebruik gemaakt
van een IL-6 knock out model; bij de IL-6 knock out muizen is het IL-6 gen d.m.v.
genetische manipulatie uitgeschakeld. 
In controle en IL-6 knock out muizen werden kunstmatig convulsies opgewekt
d.m.v. injecties met de convulsant pentylenetetrazole (PTZ), waarna de expressie
van adenosine A1 receptoren werd onderzocht. 
IL-6 knock out muizen waren veel gevoeliger voor PTZ dan controle muizen. Dit
verschil zou wellicht veroorzaakt kunnen zijn door een verschil in adenosine A1

receptor expressie.
Uit autoradiografie experimenten bleek dat bij controle muizen waarin convulsies
waren opgewekt, de expressie van adenosine A1 receptoren in de hippocampus en
een deel van de cortex was toegenomen. Bij IL-6 knock out muizen was er echter
geen effect van convulsies op adenosine receptor expressie waarneembaar. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat IL-6 een rol speelt bij de regulatie van adenosine
A1 receptor expressie tijdens convulsies. IL-6 stimuleert op deze manier de
neuroprotectieve effecten van adenosine. 
In de huidige literatuur worden tegenstrijdige (schadelijke en beschermende)
effecten van IL-6 beschreven. Onze resultaten suggereren dat IL-6 een belangrijke
neuroprotectieve rol speelt in de hersenen. Bovendien geven de resultaten inzicht
in het mechanisme van de beschermende werking van IL-6. 

Afgifte van neuroprotectieve stoffen door glia cellen

Verder is in dit proefschrift de rol van adenosine receptoren in glia cellen
onderzocht. Het is algemeen bekend dat stimulatie van adenosine receptoren in
glia cellen resulteert in de productie en afgifte van neuroprotectieve stoffen, zoals
nerve growth factor (NGF), S100B en IL-6. In dit proefschrift is gevonden dat
astrocyten (het meest voorkomende glia cel type) na stimulatie van de adenosine
A3 receptor het chemokine CCL2 afgeven (hoofdstuk 3). Dit is een bijzondere
vinding omdat niet bekend is welke rol de adenosine A3 receptor speelt in de
hersenen. Onze resultaten laten zien dat de adenosine A3 receptor, door het sti-
muleren van de afgifte van het mogelijk neuroprotectieve chemokine CCL2,
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betrokken zou kunnen zijn bij neuroprotectieve processen geïnduceerd door
adenosine. 

Conclusie

Samenvattend heeft dit proefschrift bijgedragen aan het inzicht in de complexe
interacties tussen adenosine, adenosine receptoren en cytokines. 
Adenosine is een belangrijke stof met intrinsieke beschermende eigenschappen in
de hersenen. In dit proefschrift hebben we de mechanismen onderzocht van de
neuroprotectieve processen geïnduceerd door adenosine. We hebben laten zien
dat het cytokine IL-6 ook in vivo betrokken is bij regulatie van adenosine A1

receptoren en daardoor de neuroprotectieve eigenschappen van adenosine kan
versterken. Hoewel de focus in dit proefschrift voornamelijk gericht is op de
interacties tussen adenosine en IL-6, maken deze slechts deel uit van een groter
geheel van complexe interacties tussen adenosine en andere factoren (samengevat
in hoofdstuk 2). 
Omdat alle vier adenosine receptoren erbij betrokken zijn, is het waarschijnlijk
dat de afgifte van specifieke neuroprotectieve stoffen door glia cellen precies
gereguleerd wordt door adenosine. Zo zijn adenosine and adenosine receptoren
betrokken bij de complexe wisselwerking tussen neuronen en glia cellen. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat adenosine, evenals cytokines, chemokines en
neurotransmitters, een rol speelt bij de communicatie tussen neuronen en glia
cellen. 
Verbeterde kennis van de ingewikkelde processen verantwoordelijk voor de
neuroprotectieve werking van adenosine, zou nieuwe mogelijkheden kunnen
creëren om de intrinsieke beschermende werking van adenosine te versterken.
Dit zou uiteindelijk kansen kunnen scheppen om methoden te ontwikkelen voor
de behandeling van neurodegeneratieve ziekten. 
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