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Summary 
The overactive bladder syndrome (OAB) is a common condition affecting 17% 
of the populations of Europe and the USA.OAB is characterised by urgency, 
frequency and nocturia. Nocturia means that a patient needs to go to the 
bathroom at least one time each night. Frequency means that a patient needs to 
urinate at least 8 times each day. Urgency means the extreme urge to go to 
urinate. The urgency can be so severe that leakage occurs and thus patients 
show urge incontinence. Incontinence has a great impact on daily life. People 
become isolated, due to the fear of incontinence in public situations. 
Urgency incontinence is mostly caused by involuntary contractions of the 
bladder. When the pressure in the bladder supresses the sphincter pressure due 
to these contractions, incontinence occurs. Patients with urgency incontinence 
feel the need to go to the bathroom, but can not make it in time. Urge 
incontinence is mostly caused by a dysfunction of the bladder. Only little is 
know about what causes this dysfunction, how this mechanism works and how 
this problem can be treated. It has been shown in animal experiments and some 
human studies that the bladder shows autonomous contractions which might 
play a role in the bladder control mechanism. This control mechanism is 
influenced by interstitial cells (ICs) and nerve fibers. When it is known how this 
control mechanism works, only then specific treatment can be developed. This 
thesis deals predominantly with the interstitial cells in the urinary bladder: a cell 
type of which it is more and more recognized that they are part of the control 
mechanism of the bladder. 

Interstitial cells of the bladder 
In chapter 2 an overview is given on what is known about the ICs of the 
bladder. It is known that the ICs show structural similarities with the ICs of the 
gut, but the immunohistochemical marker (C-kit) of the ICs of the gut is only 
sporadically found in the ICs of the bladder. In our studies we used vimentin as 
a marker for the ICs of the bladder. Vimentin is a cytoskeletal protein of 
fibroblasts. Since interstitial cells are a subtype of fibroblasts, it is possible to 
identify these cells with markers against vimentin. 
In chapter 3 describes our study on the ICs and nerves in the area between the 
bladder and the urethra; the bladder neck. The distribution of the sub-urothelial 
ICs (SU-ICs) at the location of the bladder neck is different compared to the 
bladder wall and the urethra. No SU-ICs were noted in the bladder neck, while 
in the bladder wall these cells form a layer of 1 -3 cells thick directly below the 
urothelium. Another interesting finding was the location of clusters of ICs in the 
bladder-urethral junction. We noted also that nerve fibres are distributed in the 
urothelium of the bladder neck. Our study points out the regional differences in 
the bladder neck compared to the lateral wall of the bladder and the urethra. The 
fact that this area shows structural differences points out that this area must 
serve a specialised function. 
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In chapter 4 the different locations of prostaglandin production in the bladder 
are discussed. The bladder generates spontaneous contractions, which are called 
autonomous contractions. These autonomous contractions play a role in the 
motor/sensory system of the bladder, which registers the state of filling of the 
bladder. Autonomous contractions are influenced by prostaglandins. For this 
reason it is important to know which cells are able to produce prostaglandins 
and thus are able to influence the autonomous contractions. One 
immunohistochemical study on the location of cyclo-oxygenase enzyme type I 
(COX I), an enzyme which is responsible for prostaglandin production, shows 
this enzyme in three areas of the bladder wall. These areas are: 1) the urothelial 
cells, 2) in ICs and 3) in unclassified cells located in the lamina propria. These 
unclassified cells are located in close proximity of a network of ICs which 
spreads from the lamina propria towards the outer muscle layer. The ICs located 
in the inner muscle layer contain also COX I, while the ICs located in the outer 
muscle do not contain COX I. This study points out that a subpopulation of ICs 
is able to produce prostaglandins. 
In chapter 5 the response of the IC network of the bladder to bladder outlet 
obstruction is described. A bladder outlet obstruction is an obstruction of the 
urethra, which in patients often occurs due to benign prostatic enlargement. A 
bladder outlet obstruction causes bladder overactivity. In our study we create a 
bladder outlet obstruction by placing a ring around the urethra. In sham 
operated animals the same procedure took place as in the obstructed bladders, 
but only without implanting the ring around the urethra. The structures of the 
sham operated and control bladders were compared with the obstructed 
bladders. Ubiquitin hydrolase (UBH) is an enzyme which plays a role in the 
ubiquitin-proteasome system. This enzyme is also known as protein PGP 9.5, 
which has been used as a marker for nerve cells and fibers. We found UBH in 
nerves of control, sham and obstructed bladders. In the control bladders mainly 
the nerves contained UBH, while in the sham and obstructed bladders also a 
subpopulation of ICs contained UBH. These ICs were located in the lamina 
propria (lamina propria ICs, LP-ICs), around the muscle bundles (surface 
muscle ICs, SM-ICs) and in the serosa (muscle coat ICs, MC-ICs). The number 
of ICs which contained UBH was profoundly more in the obstructed bladders 
compared to sham bladders. This finding suggests a relationship between UBH 
upregalation and the severity of bladder neck damage. Activation of UBH in the 
ICs points out that these cells are actively involved in tissue remodelling as a 
result of bladder outlet obstruction. These observations in this study point out 
that a subtype of ICs plays a role in the coordination of the changes in the 
bladder as a result of damage to the bladder neck. 
In chapter 6 the location of the muscarinic receptor type M3 is discussed in 
normal bladders. M3 receptors play a central role in the function of the bladder. 
Activation of M3 receptors by acetylcholine in the bladder results in a bladder 
contraction. The precise location of the M3 receptors in the bladder is not 
known. We describe the location of the M3 receptor on a subpopulation of ICs, 
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These ICs are located directly below the urothelium (SU-ICs), There is a 
difference in the distribution of both the M3 receptors and the SU-ICs in de 
bladder neck compared to the lateral wall. In the bladder neck there were less 
SU-ICs. The SU-ICs in this region did not contain the M3 receptor, while the 
SU-ICs in the lateral wall did contain this receptor. The fact that a subset of the 
SU-ICs poses the M3 receptor points to a further subdivision of these cells. The 
SU-ICs which contain the M3 receptor will probably serve a different function 
compared to the SU-ICs that do not have this receptor. 
Chapter 7 describes the location of the muscarinic receptor type M3 in sham 
and obstructed bladders. Obstructed bladders show detrusor overactivity, which 
means that they show severe autonomous contractions. These contractions are 
influenced by acetylcholine, which works through the activation of the M3 
receptor. The M3 receptor is located on a sub-population of nerves in the lamina 
propria and in the muscle layers. The M3 receptor was also associated with a 
subpopulation sub-urothelial ICs, ICs around the muscle bundles (SM-ICs) and 
ICs inside the muscle bundles (intra-muscular ICs, IM-ICs). The obstructed 
bladders were hypertrophied compared to normal bladders. They also had less 
nerves and ganglia. There was no difference noted in the SU-ICs, while there 
was an increase in number of LP-ICs, SM-ICs and IM-ICs in the obstructed 
bladders. Thus, in obstructed bladders there is a decrease in nerves and a 
(possibly compensatory) increase in the number of ICs that contained the M3 
receptor. Since there is an increase in the number of M3 receptors in the bladder 
a small amount of acetylcholine can cause a strong contraction; a cholinergic 
hypersensibilisation. This might explain why an obstructed bladder shows 
overactive contractions. 
In conclusion, this thesis confirms that the SU-ICs, SM-ICs and MC-ICs are 
distinct sub-populations of interstitial cells. The SU-ICs express M3 muscarinic 
receptors, which plays a role in the autonomous contractions of the bladder. 
Changes in these autonomous contractions are associated with bladder 
dysfunction, causing a sensation of urgency during the filling phase and an 
increased frequency of voiding. Thus M3 receptors on SU-ICs are important in 
the activation of the phasic bladder contractions and the M3 specific 
anticholinergic drugs may have an effect on these cells. 
Furthermore this thesis hypothesizes that the increased pressure on the bladder 
neck and base by the increased size of the prostate inflicts damage to the 
bladder neck. This damage activates the network of LP-ICs and SM-ICs 
throughout the bladder. This pathological change might be the first sign of 
changes in the autonomous activity. However the mechanism(s) of generating 
autonomous activity, controlling the pacemaker functions and facilitating the 
propagation throughout the bladder are still not known. Nevertheless, the 
changes in network properties might subsequently trigger changes in the other 
cellular systems in the bladder wall resulting in the observed global pathology. 
Further research is necessary in order to unravel the function of the ICs in the 
bladder. The SU-ICs receive multiple inputs via the urothelial-derived signals. 
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These signals are likely to be involved in activating or modulating different 
pathways within the SU-ICs. These systems may act synergistically to produce 
or modulate a specific response. The SU-ICs may therefore be a point of 
integration of signals derived from the urothelium. 
Beta-3 adrenergic agonists are new drugs developed for the treatment of OAB. 
These drugs moderate afferent activity, which improves OAB symptoms. The 
location of the beta-3 receptor in the bladder is not known. This receptor must 
be located on a cell type that plays a major role in the sensory/motor system, 
e.g. SU-ICs, LP-ICs or (intramural) ganglion cells. 

Samenvatting 
Het overactieve blaassyndroom wordt gekenmerkt door urgency, frequency en 
nycturie. Nycturie houdt in dat iemand minimaal 1 keer per nacht moet opstaan 
om naar het toilet te gaan. Frequency houdt in dat iemand meer dan 8x per dag 
naar het toilet moet. Bij urgency bestaat er een onbedwingbare aandrang om te 
urineren. Dit kan zelfs zo erg zijn dat er urgency incontinentie optreedt. 
Incontinentie kan een grote impact hebben op het dagelijkse leven van de 
patiënt. Het kan zo erg zijn dat mensen er door geïsoleerd raken, omdat zij bang 
zijn om in het openbaar urine te verliezen. 
Urgency incontinentie houdt in dat de blaas onvrijwillig samentrekt waardoor 
de druk in de blaas hoger wordt dan de sluitspier aankan, waardoor 
incontinentie ontstaat. Dit komt door een stoornis in de functie van de blaas. 
Onze kennis van de pathofysiologie van deze stoornis en wat eraan gedaan kan 
worden is tot nu toe nog zeer beperkt. De vrijwel lege blaas laat kleine 
kontrakties zien die hoogswaarschijnlijk een rol spelen bij de controle over de 
blaas. Als de exacte werking van het controle mechanisme van de blaas 
ontrafeld is, pas dan kunnen op rationele grondslag medicijnen ontwikkeld 
worden die specifiek gericht zijn tegen overactiviteit van de blaas. Het doel van 
deze thesis is om mee te bouwen aan het inzicht in het controle mechanisme van 
de blaas. Dit is hoofdzakelijk gedaan door middel van immunohistochemische 
studies naar een belangrijk onderdeel in dit mechanisme: de interstitiële cellen. 

Interstitiële cellen van de blaas 
Interstitiële cellen zijn cellen die in verschillende weefsels in het lichaam 
voorkomen en een scala aan functies vervullen. Zo is beschreven dat 
interstitiële cellen een belangrijke rol spelen in het vernieuwen van weefsel, 
maar ook dat zij een functie hebben in de beweging van de darm. Er zijn nogal 
wat aanwijzingen in de literatuur dat de interstitiële cellen van de blaas 
betrokken zijn bij het tot stand komen van de contracties die de blaas maakt in 
rusttoestand; met deze contracties 'voelen' we als het ware hoe vol onze blaas 
zit (autonome activiteit). Interstitiële cellen spelen een centrale rol in dit 
mechanisme. 
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In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van wat er tot nu toe bekend is 
over de interstitiële cellen van de urine blaas. Het is bekend dat zij qua structuur 
erg veel lijken op de interstitiële cellen van de darm, echter de 
immunohistochemische marker (C-kit) die gebruikt wordt om interstitiële cellen 
van de darm mee te identificeren wordt maar sporadisch in de interstitiële cellen 
van de blaas aangetroffen. Er is gezocht naar een specifieke 
immunohistochemische marker voor de interstitiële cellen van de blaas. In onze 
studies gebruiken wij vimentine als marker voor interstitiële cellen. Vimentine 
is een eiwit dat voorkomt in het cytoskelet van fibroblasten, en aangezien 
interstitiële cellen een subtype van de fibroblasten zijn, is het dus mogelijk om 
aan de hand van antilichamen gericht tegen het vimentine eiwit, de interstitiële 
cellen te bestuderen. 
In hoofdstuk 3 wordt een studie beschreven naar interstitiële cellen en de 
innervatie in het overgangsgebied van de blaas naar urethra; de blaashals. De 
distributie van de direct onder het urotheel gelegen interstitiële cellen (sub-
urotheliale interstitiële cellen, SU-ICs) ter hoogte van de blaashals is volledig 
anders ten opzichte van de blaas. Op deze locatie bevinden zich slechts 
sporadisch SU-ICs, terwijl er zich in de blaas een cellaag van 1-3 cellen dik 
onder het urotheel bevindt. Daarnaast vindt men in de blaashals een cluster van 
zeer veel interstitiële cellen ter hoogte van de spierlaag. Een andere interessante 
bevinding van deze studie was het voorkomen van zenuwvezels in het urotheel 
van de blaashals. Deze studie toont dus aan dat er duidelijke regionale 
verschillen in de blaashals zijn ten opzichte van de blaas en urethra. Het feit dat 
dit gebied qua structuur totaal anders is wijst erop dat dit gebied een 
gespecialiseerde functie heeft. 
In hoofdstuk 4 worden de verschillende locaties van prostaglandine productie 
in de blaas besproken. De blaas laat in rusttoestand kleine contracties zien, die 
autonome contracties genoemd worden. In ons concept maken deze autonome 
contracties deel uit van tot een senso-motor systeem van de blaas waarmee de 
vullingtoestand van de blaas wordt waargenomen. Het senso-motor systeem is 
een mechanisme waarbij de blaas actief door een beetje samen te trekken 
(autonome contracties) voelt hoe ver deze gevuld is. De autonome contracties 
worden beïnvloed door prostaglandinen. Daarom is het belangrijk om te weten 
welke cellen in staat zijn om prostaglandines te produceren en dus de autonome 
contracties beïnvloeden. Een immunohistochemische studie naar de locatie van 
cyclo-oxygenase enzym type I (COX I), een enzym dat verantwoordelijk is voor 
de productie van prostaglandinen, toont aan dat dit enzym zich op drie plaatsen 
in de blaaswand bevindt. Deze drie plaatsen zijn: 1) in urotheliale cellen (cellen 
die de binnenbekleding van de blaaswand vormen), 2) in interstitiële cellen en 
3) in nog niet nader gekarakteriseerde cellen in de lamina propria. Deze nog 
ongekarakteriseerde cellen liggen dichtbij het netwerk van interstitiële cellen 
dat zich uitbreidt van de lamina propria tot in de buitenste spierlaag. De 
interstitiële cellen gelegen in de binnenste spierlaag bevatten ook COX I, terwijl 
de interstitiële cellen gelegen in de buitenste spierlaag geen COX I bevatten. 
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Deze studie toont dus aan dat een subpopulatie van interstitiële cellen de 
mogelijkheid bezitten om prostaglandinen te produceren. 
In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de subpopulaties van interstitiële cellen in 
de blaas reageren op een blaasuitgangsobstructie. Een blaasuitgangsobstructie is 
een obstructie van de piasbuis, welke bij mannelijke patiënten vaak veroorzaakt 
wordt door een vergroting van de prostaat. Een blaasuitgangsobstructie 
veroorzaakt overactiviteit van de blaas. In ons onderzoek wordt een 
blaasuitgangsobstructie gemaakt door een ringetje teplaatsen rondom de 
piasbuis. Bij een zogenaamde sham geopereerde blaas wordt dezelfde procedure 
uitgevoerd, alleen wordt er geen ringetje geplaatst. Een controle blaas ondergaat 
uiteraard geen operatie. 
Ubiquitin hydrolase (UBH) is een enzym dat deel uit maakt van het ubiquitin-
proteasoom systeem. Dit systeem speelt o.m. een rol in de regulatie van celgroei 
en differentiatie. Tevens is dit systeem aanwezig in zenuwcellen. Wij vonden 
UBH in zenuwvezels van controle, sham en geobstrueerde blazen. In de 
controle blazen bevatten voornamelijk de zenuwvezels UBH, terwijl in de sham 
en geobstrueerde blazen ook een subpopulatie van interstitiële cellen UBH 
bevatten. Deze interstitiële cellen bevonden zich in een laag onder het urotheel; 
de lamina propria (lamina propria interstitiële cellen, LP-ICs), rond de 
spierbundels (surface muscle interstitiële cellen, SM-ICs) en in een laag tegen 
de spierbundels aan; het serosa (muscle coat interstitiële cellen, MC-ICs). Het 
aantal interstitiële cellen dat UBH bevatten was beduidend meer in de 
geobstrueerde blazen vergeleken met de sham geopereerde blazen. Deze 
bevinding suggereert dat er een relatie is met de verhoogde activiteit van UBH 
in interstitiële cellen en de ernst van beschadiging in de blaashals. De toename 
van UBH in de interstitiële cellen duidt erop dat deze cellen actief betrokken 
zijn bij weefsel veranderingen als gevolg van blaasuitgangsobstructie. De 
observaties gedaan in deze studie wijzen erop dat een subtype van interstitiële 
cellen een rol speelt bij de coördinatie van de veranderingen in de blaas als 
gevolg van blaashals beschadiging. 
In hoofdstuk 6 wordt de locatie van de muscarine receptor type M3 beschreven 
in de normale blaas van de cavia. Muscarine speelt een belangrijke rol in de 
activiteit van de blaas. Muscarine activeert M3 receptoren, welke dus een 
centrale rol spelen in de functie van de blaas. Activatie van de M3 receptoren 
door acetylcholine veroorzaakt een blaascontractie. De locatie van de M3 
receptoren in de blaas is tot op heden nog niet beschreven. In deze studie 
beschrijven wij de locatie van de M3 receptor en identificeren we de celtypen 
die in het bezit zijn van deze receptor. De meest opvallende bevinding was dat 
de M3 receptor geassocieerd was met de suburotheliale interstitiele cellen (SU-
ICs). Er is een verschil in distributie van zowel de M3 receptor als de SU-ICs in 
de blaashals ten opzichte van de laterale wand. In de blaashals waren beduidend 
minder SU-ICs cellen aanwezig. De SU-ICs in deze regio waren niet in het 
bezit van de M3 receptor, terwijl de SU-ICs in de laterale wand wel in het bezit 
zijn van de M3 receptor. Het feit dat sommige SU-ICs in het bezit zijn van de 
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M3 receptor wijst op een verdere onderverdeling en verschil in functie van deze 
cellen. 
Hoofdstuk 7 beschrijft de locatie van de muscarine receptor type M3 
beschreven in sham geopereerde blazen en blazen met een uitgangsobstructie. 
Obstructieve blazen vertonen overactiviteit, dat wil zeggen dat zij meer en 
heftigere autonome contracties vertonen. Deze contracties worden onder andere 
beïnvloed door acetylcholine (een stof dat muscarine receptoren beïnvloed), dat 
zorgt voor activatie van de M3 receptor. De M3 receptor is waargenomen op een 
sub-populatie zenuwvezels en neuronen in de lamina propria en in de 
spierlagen. Ook was de M3 receptor geassocieerd met een subpopulatie van sub-
urotheliale interstitiële cellen, interstitiële cellen rond de spierbundels (SM-ICs) 
en interstitiële cellen in de spierbundels (inta-muscular interstitiële cellen, IM-
ICs). De blazen die een blaasuitgangsobstructie hadden en dus overactief waren, 
hadden een duidelijke toegename in blaaswand dikte ten opzichte van normale 
blazen. Ook hadden zij beduidend minder zenuwvezels en ganglia. Er was geen 
verandering waarneembaar ten aanzien van de SU-ICs, terwijl er een toename 
was in het aantal LP-ICs, SM-ICs en EM-ICs. Dus na een 
blaasuitgangsobstructie is er een afname van zenuwen en een mogelijk 
compensatoire toename van interstitiële cellen, welke in het bezit zijn van de 
M3 receptor. Aangezien er een toename is in het aantal M3 receptoren in de 
blaas, kan dus een kleinere hoeveelheid acetylcholine een krachtigere contractie 
teweeg brengen. Dit kan mogelijk verklaren waarom een blaas met een 
uitgangsobstructie als het ware overgevoelig is en overactieve contracties 
vertoont. 
Concluderend, deze thesis bevestigd dat SU-ICs, SM-ICs en MC-ICs 
specifieke subpopulaties van interstitiële cellen zijn. De SU-ICs zijn in het bezit 
van een receptor door acetylcholine (M3), Deze receptor speelt een rol bij de 
autonome contracties in de blaas. Veranderingen in deze contracties zijn 
geassocieerd met urgency en frequency. Dus de M3 receptoren op de SU-ICs 
spelen een rol bij autonome blaascontracties en M3 specifieke anticholinege 
medicatie heeft mogelijk een effect op de SU-ICs. 
Deze thesis brengt de hypothese naar voren dat een verhoogde druk op de 
blaashals, veroorzaakt door benigne prostaat hypertrofie, resulteert in een 
beschadiging van de blaashals. Deze beschadiging activeert het netwerk van 
LP-ICs en SM-ICs in de blaas. De pathologische veranderingen in deze cellen 
dragen mogelijk bij aan de veranderde autonome activiteit. Het mechanisme van 
het ontstaan en de regulatie van de autonome activiteit is tot op heden 
onbekend. De opregulatie van het netwerk van interstitiële cellen kan 
verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in de gehele blaas. 
Verder onderzoek is nodig om de functie van interstitiële cellen in de blaas te 
ontrafelen. De SU-ICs ontvangen signalen vanuit het urotheel. Deze signalen 
hebben een functie in de activatie en modulatie van deze cellen. Dus de SU-ICs 
hebben een functie in de verwerking van urotheliale signalen. 
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Beta-3 adrenerge agonisten zijn nieuw ontwikkelde farmaca voor de 
behandeling van OAB. Deze farmaca beïnvloeden de afferente activiteit, 
waardoor een vermindering van de symptomen teweeg wordt gebracht. De 
locatie van de beta-3 receptor in de blaas is tot op heden niet goed bekend. Deze 
receptor moet gelegen zijn op een celtype welke een belangrijke rol speelt in het 
motor/sensor systeem van de blaas; dus op SU-ICs, LP-ICs of (intramurale) 
ganglion cellen. 


