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De regulatie van skeletspieradaptatie: CaMKII als sensor van
calcium signalen
Skeletspierweefsel heeft als kenmerk dat het de eigen structuur en functie aanpast aan
de belasting die aan het weefsel wordt opgelegd als gevolg van het menselijk bewegen.
Hierdoor worden spieren over het algemeen groter en sterker door krachttraining en
neemt de weerstand tegen spiervermoeidheid toe door duurtraining. De influx van
calcium in de spiervezels tijdens spiercontracties wordt verondersteld een belangrijk
signaal te zijn voor de vezels om deze aanpassingen door te voeren. Echter, over de
precieze rol van de enzymen die door de calcium-influx in spiervezels worden
geactiveerd is nog veel onbekend. Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II
(CaMKII) is een calcium-afhankelijk enzym dat in de spieren geactiveerd wordt tijdens
fietstraining, maar hoe deze activiteit gereguleerd wordt door het specifieke spieractivatiepatroon is onbekend. Verder is CaMKII in gekweekte spiercellen noodzakelijk
om de transcriptie van genen te activeren die belangrijk zijn voor de mitochondriële
biosynthese. Deze en andere mogelijke functies van CaMKII in skeletspieren zijn echter
nog niet onderzocht in vivo, waardoor de relevantie van CaMKII voor
skeletspieradaptatie als gevolg van training nog onduidelijk is.
Het doel van dit proefschrift is om te onderzoeken hoe de activiteit van
CaMKII wordt gereguleerd door stimulatie van skeletspieren, en welke effecten
CaMKII heeft op skeletspierstructuur en functie in vivo. Hiervoor wordt een ratmodel
gebruikt om de volgende redenen: 1) de spieren van de ratten hebben goed
gedefinieerde eigenschappen en kunnen elektrisch worden gestimuleerd met precies
gecontroleerde stimulatiepatronen, en 2) CaMKII kan tot overexpressie gebracht
worden in de spieren van de ratten door middel van gen-electrotransfer, waardoor een
indruk verkregen kan worden van de specifieke effecten van dit enzym in volgroeide
spiervezels in vivo. De verwachting was dat CaMKII geactiveerd zou worden op een
spier- en stimulatiepatroon-afhankelijke wijze, en dat CaMKII overexpressie de
expressie van mitochondriële markers zou doen toenemen.
Hoofdstuk 2 beschrijft hoe het effect van spierstimulatiefrequentie op CaMKII
fosforylering werd onderzocht. CaMKII fosforylering werd gebruikt als maat voor
CaMKII activatie. Verder werd het verloop van deze fosforylering na afloop van de
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spierstimulatie onderzocht. CaMKII fosforylering was toegenomen in fast-twitch m.
gastrocnemius na een stimulatieprotocol bestaande uit 100 pulsen (equivalent aan één
korte maximale contractie of een submaximale contractie van tien seconden). Tegen de
verwachting in was er geen effect van de snelheid waarmee deze pulsen elkaar
opvolgden. In de slow-twitch m. soleus was de CaMKII fosforylering niet toegenomen
na stimulatie. Een contractieprotocol bestaande uit 24 maximale contracties resulteerde
niet in een significante toename van de CaMKII fosforylering in m. gastrocnemius.
Deze resultaten suggereren dat CaMKII zeer snel wordt geactiveerd tijdens
spiercontracties, maar dat voortdurende contracties wellicht ook de deactivatie van
CaMKII in gang zetten, waardoor de CaMKII activiteit niet blijvend is.
In hoofdstukken 3 en 4 worden de effecten van in vivo CaMKII overexpressie
in m. soleus en m. gastrocnemius medialis onderzocht. Hoofdstuk 3 focust op het effect
van CaMKII overexpressie op de expressie van genen die betrokken zijn bij de
mitochondriële biosynthese, en de contractiele eigenschappen van de spieren. De
expressie van verscheidene mitochondriele markers was niet toegenomen in CaMKIIgetransfecteerde spieren. Echter, de relaxatietijd van de CaMKII-getransfecteerde
spieren was afgenomen, en dit ging gepaard met een toename van de expressie van
SERCA2, het enzyme dat calcium vanuit het cytoplasma terugpompt in het
sarcoplasmatisch reticulum. Hoofdstuk 4 beschrijft het effect van CaMKII
overexpressie op de activiteit van een cruciaal deel van de promoter van het skeletal
alpha-actin gen. Dit gen codeert voor een belangrijk deel van de contractiele filamenten
in spiervezels. Deze activiteit was significant lager in CaMKII-getransfecteerde spieren.
De resultaten beschreven in hoofdstukken 3 en 4 suggereren dat toename van CaMKII
expressie in vivo niet voldoende is om mitochondriële biosynthese te stimuleren, maar
dat het wel de expressie van SERCA2 en skeletal alpha-actin beinvloedt.
In hoofdstuk 5 wordt een mathematisch model van CaMKII activatie
beschreven en gebruikt om de activatie van CaMKII op het niveau van een sarcomeer te
onderzoeken. CaMKII stimuleert mogelijk de flux van calcium in en uit het cytoplasma
door de calciumkanalen ryanodine receptor en SERCA direct te activeren. Daarom werd
met het model onderzocht wat het effect van toegenomen CaMKII concentratie is op de
snelheid waarmee calcium in het cytoplasma wordt vrijgelaten en weer uit het
cytoplasma wordt verwijderd. De simulaties suggereren dat CaMKII het sterkst wordt
geactiveerd in de buurt van de calciumkanalen waardoor calcium uit het
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sarcoplasmatisch reticulum stroomt. Het verhogen van de CaMKII concentratie in het
model had echter geen effect op de snelheid waarmee calcium het cytoplasma in of uit
stroomde.
De resultaten in dit proefschrift suggereren dat CaMKII wordt geactiveerd na
een zeer korte periode van spierstimulatie op een wijze die onafhankelijk is van de
stimulatiefrequentie, en dat een toename van de CaMKII expressie in spiervezels zorgt
voor een toename van de expressie van SERCA2, maar niet van genen betrokken bij
mitochondriele biosynthese. Mogelijk is CaMKII alleen in combinatie met andere
signaalroutes betrokken bij de stimulatie van de mitochondriele biosynthese. Verder
onderzoek moet daarom onder andere uitwijzen of selectieve inhibitie van CaMKII in
vivo aanpassingen van skeletspieren aan inspanning voorkomt.
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