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Samenvatting

Wat zijn calciumsignalen?

Veranderingen van de intracellulaire calciumconcentratie worden calciumsig-

nalen genoemd. Calciumsignalen zijn erg belangrijk voor de fysiologie van

de meeste biologische cellen en daarom ook voor het functioneren van hele

organismen. Goed uitgewerkte voorbeelden van belangrijke calciumsignalen

zijn: de overdracht van informatie van de ene zenuwcel naar de andere via

synapsen, de contractie van spieren, en het opslaan van informatie in het

geheugen. Vaak worden calciumsignalen opgewekt doordat calciumionen uit

de extracellulaire ruimte de cellen binnenstromen. De binnenkomende cal-

ciumionen kunnen vrij snel de intracellulaire calciumconcentratie met een

factor 10 en soms ook met een factor 100 verhogen, omdat normaal de in-

tracellulaire calciumconcentratie erg laag is. De verhoging van de calcium-

concentratie kan worden gedetecteerd door moleculen waaraan het calcium

zich kan binden. Sommige calciumbindende moleculen kunnen dan, als zij

aan calcium zijn gebonden, de fysiologische processen in de cel beïnvloeden.

Een belangrijk aspect van calciumsignalen is dat ze gelokaliseerd kun-

nen optreden. Dat wil zeggen dat op verschillende plaatsen in de cel de

calciumconcentratie niet dezelfde hoeft te zijn. Omdat calciumionen nor-

maalgesproken zich in de cellen redelijk snel kunnen verplaatsen, hetgeen

de calciumconcentraties overal gelijk zou maken, hebben veel cellen speciale

mechanismen ontwikkeld om de calciumsignalen te beperken tot een klein

gebied. Een mogelijkheid om dat te bereiken is door de calciumkanalen op

plaatsen neer te zetten die alleen via nauwe verbindingen met de rest van de

cel verbonden zijn (�guur 8.1a). Een ander optie is om moleculen die het

calcium weer uit de cel kunnen transporteren dicht bij de kanalen waardoor

het calcium binnenstroomt te plaatsen (�guur 8.1b). Ook het aanwezig zijn

van een hoge concentratie van calciumbindende moleculen kan helpen het

gebied van verhoogde calciumconcentratie te beperken (�guur 8.1c).
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Samenvatting

Figuur 8.1: Drie principes om de verhoging van de intracellulaire calciumconcentratie

tot een deel van de cel te beperken. a) De calciumkanalen, waardoor het calcium binnen-

stroomt (naar boven gerichte peilen), bevinden zich in een klein gebied van de cel, dat

alleen via een nauwe verbinding aan de rest van de cel is gekoppeld. b) Moleculen die het

binnengestroomde calcium weer naar buiten kunnen transporteren (de natrium/calcium-

uitwisselaars) worden dichtbij de calciumkanalen geplaatst. c) Een hoge concentratie
calciumbindende moleculen is in de cel aanwezig.

Ik zal hieronder laten zien dat de lichtgevoelige cellen in het oog van

vliegen, die ook fotoreceptorcellen worden genoemd, van al deze mogelijkhe-

den gebruik maken om erg gelokaliseerde, ongekend hoge en snelle veran-

deringen van de calciumconcentratie te produceren. De lichtgevoelige cellen

in het vliegenoog zijn daarom zeer attractief om lokale calciumsignalen te

bestuderen.

De fotoreceptorcellen van vliegen, het model systeem dat ik heb

bestudeerd

Fotoreceptorcellen van vliegen reageren op licht met een verandering van

de elektrische spanning tussen het binnen- en buitenmilieu van de cel. Dit

elektrische signaal wordt gegenereerd door een complexe biochemische reac-

tieketen die nog niet helemaal wordt begrepen. De eerste stap is dat speciale

moleculen, rhodopsine genoemd, het licht absorberen. Het uiteindelijke re-

sultaat van de reactieketen is dat kanalen in het membraan worden opengezet

(�guur 8.2b). Door deze kanalen kunnen ionen, vooral calciumionen, de cel

binnenstromen, waardoor de elektrische spanning verandert.
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Figuur 8.2: a) Schets van een fotoreceptorcel van een vlieg. Zo'n cel bestaat uit het cel-
lichaam en het rhabdomeer, dat uit zeer vele microvilli is opgebouwd. b) In elke microvillus

zitten rhodopsinemoleculen die het licht absorberen en daardoor worden geactiveerd. De

activatie van het rhodopsinemolecuul wordt dan via een G-eiwit en een phospholipase C

(PLC) molecuul aan de calciumkanalen doorgegeven. De moleculen die het signaal tussen

de PLC en de kanalen transporteren, zijn nog niet goed bekend, maar uiteindelijk gaan de

kanalen open waardoor calcium de microvilli kan binnenstromen. Het calcium hoopt zich

in eerste instantie op in de microvilli, maar di�undeert vervolgens naar het cellichaam.

De kanalen, die tijdens de stimulatie met licht opengaan, zijn niet overal

in het celmembraan te vinden, maar alleen in het rhabdomeer (�guur 8.2a,

b). Het rhabdomeer bestaat uit een zeer groot aantal microvilli, erg kleine

uitstulpingen van het celmembraan, die in een zeer regelmatig opgebouwde

stapeling naast elkaar liggen. Behalve de kanalen zijn de meeste andere

moleculen, die een rol spelen bij het genereren van het elektrische signaal,

ook in de microvilli gelokaliseerd (�guur 8.2b). Dat geldt speciaal voor de

rhodopsinemoleculen. De microvilli zijn via een nauwe verbinding, de nek,

met het cellichaam verbonden. De di�usie van calciumionen vanuit de mi-

crovilli naar het cellichaam zal daardoor enigszins worden vertraagd (zoals

in �guur 8.1a is aangeduid). Daarom, en ook omdat de microvilli zo klein

zijn, kan de calciumconcentratie in de microvilli snel en sterk verhoogd wor-

den. Maar ook in het cellichaam verhoogt de calciumconcentratie tijdens

stimulatie met licht aanzienlijk door de di�usie van calciumionen vanuit het

rhabdomeer.
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Hoe ik de calciumconcentratie in de fotoreceptorcellen in het intacte

vliegenoog heb gemeten

Een vaak toegepaste methode om de calciumconcentratie binnen de cellen te

meten is speciale kleursto�en (zogenoemde indicatorkleursto�en) in de cellen

te brengen, waarvan de optische eigenschappen veranderen wanneer zij aan

calcium binden. De door mij gebruikte indicatorkleursto�en �uoresceren

in het groen als zij met blauw licht worden bestraald. De intensiteit van

de �uorescentie wordt sterker als de indicatorkleursto�en aan het calcium

kunnen binden. Door de intensiteit van de �uorescentie, het uitgezonden

groene licht, te meten kan men dus de calciumconcentratie bepalen. Deze me-

thode maakt het mogelijk om de veranderingen van de calciumconcentratie

met een hoge temporele oplossing (in de praktijk ongeveer 1 milliseconde) te

meten. Ik heb kunnen aantonen dat de calciumconcentratie, vooral in het

rhabdomeer, erg snel kan toenemen. Zo'n hoge temporele resolutie is dus

ook echt nodig.

Ik heb de indicatorkleursto�en in de fotoreceptorcellen kunnen brengen

door de kleurstof in water op te lossen en de zo verkregen oplossing in een

kleine glaspipet te doen. Om met die glaspipet bij de fotoreceptorcellen te

komen is het alleen nodig om een kleine opening in een deel van de cornea

van het oog te snijden, waardoor de pipet in het oog kan worden gebracht.

De rest van het oog wordt door deze operatie niet verstoord. De doorsnede

van het uiterste puntje van de gebruikte glaspipetten is minder dan een

micrometer, waardoor het mogelijk is om met die punt het celmembraan

te penetreren zonder de cel merkbaar te beschadigen. Als de punt van het

glaspipet binnen de cel is, kan de indicatorkleurstof vanuit het pipet in de

cel di�underen. Op die manier is het daarbij nog mogelijk de elektrische

spanning tussen binnen- en buitenkant van de cel te meten. Daarvoor moet

alleen het glaspipet met een elektrische versterker worden verbonden. Deze

methode kan alleen worden toegepast wanneer de cellen, waarin de glaspipet

wordt gestoken, niet te klein zijn. Ik heb daarom voor deze experimenten de

relatief grote bromvliegen (Calliphora vicina) gebruikt.

De hoofdresultaten van mijn onderzoek

Hoofdstuk 2: Het kan behoorlijk lastig zijn om de calciumconcentratie in

cellen te meten, die nog in het intacte orgaan zitten. Voordat ik met het werk

voor mijn promotie begon was misschien daarom de calciumconcentratie in

fotoreceptorcellen van vliegen alleen maar gemeten in cellen die van elkaar

geïsoleerd waren. Maar fotoreceptorcellen die nog in het oog zitten zijn veel
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gezonder en kunnen heel goed tegen het enorm felle licht dat nodig is voor de

metingen van de calciumconcentratie. Geïsoleerde fotoreceptorcellen kunnen

daar niet tegen. Doordat ik dus fotoreceptorcellen gebruikte die in het nog

(bijna) intacte oog zaten kon ik bepalen hoe de calciumconcentratie, gemid-

deld over de hele cel, afhangt van de intensiteit van het stimulerende licht.

Toen ik met hoge lichtintensiteiten stimuleerde zag ik tot mijn verbazing dat

de calciumconcentratie in de fotoreceptorcellen maar liefst 10 keer hoger kon

worden dan wat normaalgesproken in andere celtypes wordt gemeten. De

indicatorkleurstofjes hebben een ernstige beperking, want ze kunnen alleen

in een bepaald concentratiebereik goed op veranderingen van de calciumcon-

centratie reageren. Omdat de calciumconcentratie in de fotoreceptorcellen

zo sterk kan veranderen, moest ik dus meerdere soorten indicatorkleurstof-

fen gebruiken. Dit leverde extra werk op, maar had ook weer een bijzonder

voordeel. Door de signalen van de verschillende kleursto�en met elkaar te

vergelijken, kon ik de calciumconcentratie veel nauwkeuriger bepalen dan het

mogelijk zou zijn geweest met alleen één indicatorkleurstof.

Hoofdstuk 3: Omdat de fotoreceptorcellen van de vlieg zo'n unieke ge-

ometrie hebben, had ik het vermoeden, dat de verandering van de calcium-

concentratie in verschillende delen van de cel niet altijd gelijk zou kunnen

zijn. Het leek vooral interessant de calciumconcentratie in het rhabdomeer

te weten te komen, omdat de calciuminstroom alleen daar plaatsvindt. Het

bleek dat het werken met fotoreceptorcellen in het intacte oog extra voorde-

len had. Ik kon aantonen, dat de natuurlijke optica van het vliegenoog bij

uitstek geschikt is om naar de calciumconcentratie in het rhabdomeer te kij-

ken. Mijn resultaten tonen heel duidelijk aan, dat de calciumconcentratie in

het rhabdomeer inderdaad zeer sterk kan afwijken van de gemiddelde calci-

umconcentratie in de cel. Als het stimulerende licht wordt aangezet, gaat de

calciumconcentratie in het rhabdomeer veel sneller omhoog dan in de rest

van de cel, en wel naar waarden die nog eens meer dan tien keer hoger zijn

dan de, sowieso al hoge, gemiddelde calciumconcentratie in de cel. Maar deze

extreem hoge calciumconcentraties bestaan maar voor een korte tijd, want

de calciumconcentratie in het rhabdomeer neemt na zijn maximum ook weer

snel af. Zoiets wordt wel een calciumtransiënt genoemd. Calciumtransiënten

zijn erg belangrijk, bijvoorbeeld voor het doorgeven van elektrische signalen

bij synapsen. Het is waarschijnlijk dat de calciumtransiënten in het rhab-

domeer ook belangrijk zijn voor de werking van de fotoreceptorcellen. Er

is daarom al eerder verondersteld dat calciumtransiënten in het rhabdomeer
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optreden, maar ik kon hier voor het eerst hun bestaan aantonen en kwanti-

tatief bepalen hoe de calciumconcentratie tijdens zo'n transiënt verandert.

Hoofdstuk 4: Alle cellen die een calciuminstroom toestaan moeten op

een gegeven moment dat calcium ook weer naar buiten zien te krijgen. Dat

geldt ook voor de fotoreceptorcellen van vliegen. Over dit proces, de calci-

umextrusie, is, ook in vele andere systemen, betrekkelijk weinig bekend. Ik

laat in dit hoofdstuk zien dat het calcium naar buiten wordt gepompt op

vrijwel dezelfde plaats waar het ook binnenkomt, het rhabdomeer. Tot deze

conclusie ben ik gekomen door de di�usie van calcium theoretisch te analy-

seren. Ik kon uitrekenen dat de calciumconcentratie overal in de cel dezelfde

moet zijn, uiteraard nadat de calciumtransiënten zijn afgelopen, mits de cal-

ciumextrusie ook in het rhabdomeer plaats vindt. Als de calciumextrusie

elders was gelokaliseerd zouden de calciumconcentraties in het rhabdomeer

en andere delen van de cel nooit dezelfde waarden kunnen hebben. Om deze

voorspellingen te testen, heb ik met behulp van een zogenoemde confocale

microscoop de verdeling van de calciumconcentratie in de fotoreceptorcellen

bepaald. Daarmee kon ik aantonen, dat, na a�oop van de calciumtran-

siënten, de calciumconcentratie inderdaad overal dezelfde waarde heeft. De

moleculen die het calcium naar buiten transporteren (de natrium/calcium-

uitwisselaars) moeten daarom in of dichtbij het rhabdomeer zitten. In de

fotoreceptorcellen van de vliegen is dus het in �guur 8.1b geschetste principe

gerealiseerd. Een consequentie van dit principe zou moeten zijn dat, wan-

neer het stimulerende licht wordt uitgezet, het calcium sneller uit het rhab-

domeer wordt verwijderd dan uit de anderen delen van de cel. De experi-

menten waarmee ik deze vraagstelling heb onderzocht laten duidelijk zien dat

deze hypothese juist is. Omdat de calciumconcentratie in het rhabdomeer de

gevoeligheid van de fotoreceptorcellen bepaalt, verhoogt het snel verwijderen

van calcium uit het rhabdomeer de snelheid waarmee de gevoeligheid van de

cellen herstelt. Voor het zien van de vliegen is dit waarschijnlijk van groot

belang. Er worden trouwens steeds meer systemen bekend waar én de calci-

umkanalen én de moleculen die het calcium weer naar buiten werken in het

membraan van kleine, afzonderlijke delen van de cel zitten. De functionele

voordelen van dit ontwerpprincipe, overeenkomstig aan die ik hier heb laten

zien, zijn daar waarschijnlijk verantwoordelijk voor.

Hoofdstuk 5: Er wordt verondersteld dat in de fotoreceptorcellen van

vliegen twee verschillende types natrium/calcium-uitwisselaars aanwezig zijn.
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Die twee types hebben verschillende eigenschappen, want de ene kan niet

zonder kaliumionen werken, maar de andere wel. Tot dusver was nog niet

bekend, welk type in het rhabdomeer van de fotoreceptorcellen voorkomt. In

een speciaal onderzoek daarnaar heb ik fotoreceptorcellen van het fruitvliegje

(Drosophila melanogaster) geïsoleerd en met de patch-clamp-techniek be-

studeerd. Deze techniek heeft het voordeel dat de ionenconcentraties bin-

nen en buiten de cellen nauwkeurig kunnen worden gecontroleerd. Toen

ik de kaliumionen binnen en buiten de cel volledig verwijderde, werkten

de natrium/calcium-uitwisselaars nog steeds. Dit is een sterke aanwijzing,

dat natrium/calcium-uitwisselaars in het rhabdomeer zitten, die geen kalium

voor hun functioneren nodig hebben.

Hoofdstuk 6: Door de processen die in een cel gebeuren op een wiskun-

dige manier te beschrijven, kan kritisch worden getoetst hoe goed het hele

systeem wordt begrepen. Het is met een wiskundig model soms ook mogelijk

de waarden van parameters die nog niet bekend zijn te berekenen. Daarvoor

is het meestal nodig voorspellingen van het model met resultaten die wel

zijn gemeten te vergelijken. Om de resultaten uit de voorafgaande hoofd-

stukken te toetsen heb ik een wiskundig model van de relevante processen

in de fotoreceptorcel ontwikkeld. Dit model beschrijft de instroom van cal-

ciumionen, hun di�usie in de verschillende delen van de fotoreceptorcel en

de calciumextrusie vanuit het rhabdomeer. Verder worden in het model alle

anderen bekende processen beschreven die de elektrische spanning tussen de

binnen- en buitenkant van de cel beïnvloeden. Uitgaand van de gemeten

calciumconcentratie in het rhabdomeer heb ik met het model berekend hoe

de elektrische spanning zou moeten veranderen. Deze voorspelling heb ik

dan met mijn metingen vergeleken. Het bleek dat de voorspellingen van

het model best goed met de gemeten resultaten overeenkwamen, wanneer

de waarden voor de nog niet goed bekende parameters verstandig werden

gekozen. Deze berekeningen bevestigden ook dat er een redelijk grote hoe-

veelheid van calciumbindende moleculen in het rhabdomeer zitten (zoals in

�guur 8.1c is geschetst). Een bijzonder voordeel van het model is dat het ge-

bruikt kan worden om kwantitatief te voorspellen hoe de concentraties van

ionen veranderen die nog niet zijn gemeten. Bijvoorbeeld zou, volgens de

modelberekeningen, de calciumconcentratie tussen de microvilli, dus in de

extracellulaire ruimte, aan het begin van een lichtstimulatie snel en behoor-

lijk sterk moeten afnemen, vanwege de sterke instroom van calcium in de

microvilli. Met behulp van optische meettechnieken kon ik laten zien dat
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ook deze voorspelling klopt. Het door mij ontwikkelde model kan kennelijk

de calciumstromen tussen de verschillende delen van de cel op een redelijke

manier beschrijven.

Dit model is dus een mooie afronding van mijn vier jaren onderzoek aan

de instroom, di�usie en extrusie van calciumionen in de fotoreceptorcellen

van vliegen, want het voegt de kennis die ik in de eerdere hoofdstukken heb

opgedaan samen met de inzichten die al langer bekend waren tot één geheel.

Hoe zou dit onderzoek verder kunnen gaan?

Het is al lang bekend dat de calciumsignalen in de fotoreceptorcellen van

vliegen een belangrijke rol spelen voor het functioneren van deze cellen. Een

toename van de calciumconcentratie, geïnduceerd door stimulatie met licht,

is nodig voor het afnemen van de gevoeligheid van de fotoreceptorcellen. Het

aanpassen van de gevoeligheid, ook lichtadaptatie genoemd, is van cruciaal

belang voor fotoreceptorcellen die goed moeten kunnen werken onder sterk

wisselende lichtcondities, bijvoorbeeld tijdens een donkere, bewolkte ochtend

en tijdens een heldere, zonnige middag. Lichtadaptatie is een zeer complex

fenomeen, waarbij een heleboel biochemische processen in de fotoreceptor-

cel worden beïnvloed. Omdat ik heb gemeten hoe de calciumconcentratie

verandert in de verschillende delen van de fotoreceptorcel zou het nu mo-

gelijk moeten zijn om te onderzoeken hoe de lokale calciumconcentraties de

fysiologie van deze cellen precies reguleert. Om deze vraag te beantwoor-

den is het nodig om te bepalen welke moleculen met het calcium interactie

hebben en wat de e�ecten van deze interactie op de fysiologische functie

van deze moleculen zijn. Deze gegevens kunnen dan worden geïntegreerd in

een algemeen model om zo het ingewikkelde fenomeen lichtadaptatie beter

te kunnen begrijpen. De resultaten van dit boekje zouden daarbij kunnen

helpen. Uiteraard heb ik de verwachting dat de zo aan fotoreceptoren verwor-

ven inzichten een bijdrage zullen leveren aan vergelijkbaar onderzoek naar

calciumsignalen in andere celtypes.
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