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SAMENVATTING

De lever speelt een belangrijke rol bij de uitscheiding van veel lichaamseigen
en lichaamsvreemde stoffen zoals geneesmiddelen. De eerste stap bij deze
uitscheiding is de opname van de stoffen uit het bloed in de leverparenchymcellen.
Daar worden de stoffen veelal gemetaboliseerd, wat in de meeste gevallen betekent
dat ze door chemische omzettingen beter wateroplosbaar en daarmee makkelijker
uitscheidbaar gemaakt worden. De al dan niet gemetaboliseerde stoffen keren
daarna in de bloedstroom terug of worden via de gal in de darmen uitgescheiden.
Stoffen, die uit de lever weer in de bloedstroom terechtkomen, worden in de regel
uiteindelijk via de nieren in de urine uitgescheiden. Een vuistregel is daarbij dat
stoffen met een relatief klein molecuul gewicht eerder via de nieren en grotere stoffen
via de lever uitgescheiden worden.

Voor de opname en uitscheiding van organische verbindingen in de lever en
de nieren zijn speciale membraan eiwitten nodig, die de stoffen door het
celmembraan transporteren. Om de opname en uitscheiding van stoffen via de lever
te bestuderen, werd historisch gebruik gemaakt van een aantal model substraten
zoals anionische galzouten, steroidhormoon metabolieten en bromosulfophthalein
(BSP), evenals van ongeladen hartglycosiden en van verschillende positief geladen
farmaca zoals spierverslappers. Klassieke methoden om dit soort transportprocessen
in de levercelmembraan te bestuderen zijn het isoleren en kunstmatig doorstromen
van een hele rattenlever of het isoleren van ratte of humane levercellen en meten
van transport hierin van de bovengenoemde substraten. Een groot gedeelte van de
farmaca, die in de lever opgenomen worden, dragen een positieve lading. Met de
bovengenoemde methoden en substraten werd destijds een indeling voor de
leveropname van positief geladen stoffen (organische kationen) uitgewerkt. Deze
stoffen werden aan de hand van hun moleculaire structuur en hun gevoeligheid voor
bepaalde remmers van hun opname in type I en type II kationen ingedeeld. Als
remmers werden vaak de genoemde model substraten voor levertransportonderzoek
gebruikt. Type I kationen zijn relatief kleine kationen en hun opname in de lever kan
door type II kationen, maar niet door galzouten en hartglycosiden geremd worden.
Type II kationen zijn grotere moleculen en hun opname wordt wel door galzouten en
hartglycosiden geremd, maar niet door type I kationen. Met het kloneren en isoleren
van de transporteiwitten uit de levercelmembraan werd het voor ons mogelijk deze
transportprocessen op moleculair niveau te bestuderen.

Het doel van dit promotieonderzoek was het identificeren en karakteriseren
van de transporteiwitten die verantwoordelijk zijn voor de opname van kationische
farmaca in de levercel als een eerste stap in de uitscheiding van kationen via de
lever (hoofdstuk 1). Uit vroegere experimenten waren er aanwijzingen, dat vooral
twee groepen van transporteiwitten hiervoor belangrijk zouden kunnen zijn, met
name de zogenaamde Organic Cation Transporters (voor de rat: rOCTs/voor de
mens: hOCTs) en de Organic Anion Transporting Polypeptides (voor de rat:
Oatps/voor de mens: OATPs). De OCTs transporteren uitsluitend organische
kationen, terwijl de Oatps/OATPs naast negatief geladen stoffen zoals galzouten en
metabolieten van steroidhormonen ook kationische farmaca en ongeladen stoffen
zoals hartglycosiden transporteren. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de
verdeling in het lichaam en de transport eigenschappen van de OCTs en
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Oatps/OATPs gegeven. In dit promotieonderzoek werd vooral naar leverspecifieke
transporteiwitten uit de betreffende transportfamilies gekeken. Als modelstoffen
werden de relatief grote kationen N-(4,4-azo-n-pentyl)-21-deoxy-ajmalinium (APDA),
rocuronium, N-methyl-kinine (NMK), N-methyl-kinidine (NMKD) en de kleine kationen
tributylmethylammonium (TBuMA), azidoprocainamide methojodide (APM), N-(4,4-
azo-n-pentyl)-kinuclidine (APK) en choline gebruikt. Bij de Oatps/OATPs werden er
naast kationen ook andere substraten onderzocht, om de verschillen in
substraatspecificiteit van de verschillende eiwitten die op hetzelfde celmembraan
voorkomen, goed in kaart te brengen.

In hoofdstuk 3 werd het onderzoek beschreven naar de opname van
gadoxetate door Oatp1 en Oatp2 van de rat en OATP-A van de mens, eiwitten die
door injectie van RNA in zogenaamde oocyten (eicellen) tot expressie werden
gebracht. Gadoxetate wordt gebruikt als “magnetic resonance imaging” (MRI)
contrastmiddel en wordt selectief in de lever opgenomen, waardoor het voor de
diagnose van leverkanker kan worden gebruikt. In de experimenten met Oatp
getransfecteerde eicellen van de kikker bleek dat gadoxetate alleen door Oatp1
opgenomen wordt, maar niet door Oatp2 of OATP-A. De transport eigenschappen
van Oatp1 (Michaelis Menten constanten en effectieve remmers) kwamen goed
overeen met wat al bekend was uit vroegere experimenten in de intacte rat. Oatp1
bleek dus een belangrijke opname carrier voor gadoxetate. Het gaf ook een verdere
aanwijzing dat Oatp1 vergeleken met Oatp2 een voorkeur heeft voor negatief
geladen stoffen. Gadoxetate is een complex van het zware metaal ion gadolinium
met een azijnzuurderivaat. Oatp1 zou daarom ook een rol kunnen spelen in de
uitscheiding van zware metalen. Zware metalen worden namelijk voor een groot
gedeelte via de lever en de gal uitgescheiden.

In hoofdstuk 4 wordt de rol beschreven van Oatp 1, Oatp2 en OATP-A in de
opname van de bovengenoemde kationische modelstoffen in oocyten. Alle drie
eiwitten transporteerden de grote kationen APDA en rocuronium. NMK en NMKD
werden alleen door OATP-A (uit de mens) getransporteerd, maar niet door de Oatp1
of Oatp2 carriers uit dieren. Van de kleinere kationen werd er geen enkele
getransporteerd door Oatp1, Oatp2 of OATP-A. De carriers Oatp1, Oatp2 en OATP-
A kunnen dus stoffen met een zeer verschillende lading transporteren, omdat ze
naast organische kationen ook anionische en ongeladen farmaca kunnen opnemen.
Van de drie onderzochte eiwitten transporteerde OATP-A de kationische farmaca het
beste. Bij de ratteneiwitten had Oatp2 een hogere transport capaciteit voor kationen
dan het Oatp1.

In hoofdstuk 5 word de rol van de OCTs beschreven in aanvulling op de
Oatps/OATPs, omdat gebleken was, dat de Oatps/OATPs de kleine modelkationen
niet kunnen transporteren. Bovendien werd met dezelfde substraten en remmers
gewerkt waarmee het transport van de type I en type II kationen in ratten
hepatocyten destijds gedefinieerd werd. Met name werd onderzocht of deze type
I/type II indeling met de functie van diverse transporteiwitten in verband gebracht kan
worden. Hierbij werd gekeken naar de opname van TBuMA door rOCT1 en hOCT1
en de opname van rocuronium door Oatp2 en OATP-A. TBuMA opname door rOCT1
werd geremd door rocuronium, maar niet door het galzout taurocholaat of de
hartglycosiden ouabaine en k-strophantoside. Rocuronium opname door Oatp2 werd
daarentegen wel geremd door taurocholaat, ouabaine en k-strophantoside, maar niet
door TBuMA. rOCT1 en Oatp2 kunnen dus inderdaad als de type I en type I kationen
transporteiwitten van de rat beschouwd worden.
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De situatie is echter ingewikkelder in de mens: hOCT1 vertoonde wel
hetzelfde remmingpatroon als rOCT1 maar OATP-A werd wel door APM, maar niet
door ouabaine werd geremd. Bovendien remden NMK en NMKD niet alleen OATP-A,
maar ook rOCT1 en hOCT1. Echter, in directe transportmetingen bleken deze twee
laatste stoffen in feite zelf substraten voor rOCT1 en hOCT1 te zijn. In tegenstelling
tot de rat blijkt er dus een overlappende substraatspecificiteit van de humane
transporteiwitten OATP-A en hOCT1 te zijn, die ondermeer beide NMK en NMKD
kunnen transporteren. OCTs kunnen dus ook bepaalde grote kationen transporteren
als ze maar de passende structuur hebben: een aromatische ringstructuur duidelijk
gescheiden van de kationische groep. Rocuronium was het enige grote kation dat
niet door de OCTs getransporteerd werd en heeft de kation groepen dichtbij de
ringstructuur. Naast TBuMA transporteerden rOCT1 en hOCT1 ook APM en APK, die
alle drie niet door de Oatps/OATPs getransporteerd werden. In het laatste
experiment in hoofdstuk 5 werd ook de opname van het tertiaire amine kinidine bij
verschillende pH waarden gemeten. Het bleek dat kinidine alleen door OATP-A,
rOCT1 en hOCT1 getransporteerd wordt wanneer het geprotoneerd en dus positief
geladen is.

De familie van de Oatps/OATPs groeide aanzienlijk in de onderzoekstijd en
daarom werden de transport eigenschappen van een aantal nieuwe leden: het rat
Oatp3 en Oatp4 nader bekeken (hoofdstuk 6). Zoals andere leden van de familie
transporteerden ze een breed spectrum van substraten zoals BSP, conjugaten van
steroidhormonen zoals estron-3-sulfaat, estradiol-17ß-glucuronide en dehydroepi-
androsteron sulfaat, schildklierhormonen, peptiden zoals de endothelin-antagonist
BQ-123 en prostanoiden zoals leukotrieen C4 en prostaglandine E2. In tegenstelling
tot Oatp4 transporteerde Oatp3 ook hartglycosiden en rocuronium. Oatp3 zou dus
ook belangrijk voor de opname van type II kationen kunnen zijn. Echter de lokalisatie
van Oatp3 in de lever is nog niet duidelijk en Oatp3 heeft voor de meeste substraten
een kleinere affiniteit dan Oatp2. De conclusie is dus dat Oatp2 toch de belangrijkste
rol in de opname van type II kationen in de lever speelt. Oatp3 daarentegen is
belangrijker in de darm voor de cellulaire opname van galzouten evenals de
bovengenoemde kationische farmaca en hartglycosiden. In tegenstelling tot Oatp3
waren er antilichamen tegen Oatp4 beschikbaar en Oatp4 kon aan de bloed kant
(basolateraal) van ratten hepatocyten aangetoond worden. Oatp1 en Oatp2 zijn in
dezelfde membraan gelokaliseerd en het is nog niet helemaal duidelijk wat de rol van
Oatp4, naast deze twee transporteiwitten, is. Typisch voor Oatp4 is echter een
voorkeur voor organische anionen en een hoge affiniteit voor bepaalde peptiden.

Uit de voorafgaande experimenten bleek Oatp2 het belangrijkste transporteiwit
voor de opname van type II kationen in de lever te zijn. Omdat het nog niet mogelijk
is om een Oatp2 knock-out rat te maken, werd het muizen Oatp2 geïsoleerd en
gekarakteriseerd als eerste stap in richting van een knock-out muis. Dit om de
fysiologische rol van Oatp2 in vivo beter te kunnen karakteriseren (hoofdstuk 7).
Muis Oatp2 bleek te bestaan uit 670 aminozuren en is, vergeleken met rat Oatp2,
negen aminozuren langer. Dit verlengde terminale deel lijkt meer op muizen Oatp1
en Oatp3 dan op het rat Oatp2. Bovendien heeft het muizen Oatp2 een aminozuur
meer in de positie 117. Zoals het rat Oatp2 is het muis Oatp2 ook gelokaliseerd in de
lever, de nier en de hersenen. De transport eigenschappen van muis en rat Oatp2
verschilden echter duidelijk. In tegenstelling tot rat Oatp2 vertoonde muis Oatp2 een
veel lagere affiniteit voor digoxine en transporteerde BSP maar geen rocuronium.
Omdat nog niet bekend is, waar de substraten in de carrier eiwitten binden, kunnen
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we nog niet beoordelen, of de verschillen in structuur de primaire oorzaak van deze
verschillen in transport zijn.

Conclusie

Het blijkt uit het onderzoek dat rOCT1 en Oatp2 de type I en type II kation
opname systemen in rattelevercellen zijn. In de mens is er meer overlap tussen
OATP-A en hOCT1 en men kan geen van de twee met uitsluitend type I of type II
kation transport verbinden. In vergelijking met Oatp2, hebben Oatp1 en Oatp4 een
voorkeur voor organisch anionen. Ondanks het feit dat Oatp3 ook hartglycosiden en
rocuronium transporteert, (alhoewel met een kleinere affiniteit), is Oatp2
waarschijnlijk het belangrijkste transporteiwit voor de opname van type II kationen in
de lever. Vergeleken met de ratten Oatps, heeft OATP-A zelfs de grootste activiteit
voor de opname van kationen. Rat en muis Oatp2 verschillen duidelijk in hun
transport eigenschappen, wat door de verschillen in hun eiwitstructuur verklaard zou
kunnen worden. Het opsporen van de bindingsplaatsen voor de diverse substraten in
het eiwit zou verder uitsluitsel kunnen geven. Er loopt thans nog een
vervolgonderzoek waarin naar zogenaamde “chimere” Oatp1/Oatp2 varianten wordt
gekeken en waarbij wordt vastgesteld of de transportactiviteit voor organische
anionen, kationen en ongeladen verbindingen kan worden “gescheiden” door diverse
Oatp1 en Oatp2 fragmenten van diverse lengte aan elkaar te zetten.

Dit promotieonderzoek werd gedaan in het kader van het “Ubbo Emmius”
internationaliseringprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In totaal
vier verschillende laboratoria namen deel aan het project en leverden specifieke
expertise:
- de werkgroep Farmacokinetiek en Drug Delivery (Univ. Centrum voor Farmacie,

Univ. Groningen, Nederland)
- de afdeling Klinische Farmacologie en Toxicologie (Univ. Zürich, Zwitserland)
- de afdeling Anatomie (Univ. Würzburg, Duitsland)
- de afdeling Gastroenterologie en Hepatologie (Faculteit Medische Wetenschappen,

Univ. Groningen, Nederland)
Experimenteel werk werd gedaan in Zürich en Groningen in de onderzoeksschool
“Groningen University Institute for Drug Exploration (GUIDE)”.
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