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CHAPTER 0SAMENVATTING VAN DIT PROEFSCHRIFT

ACHTERGROND

De lever produceert gal en is als de grootste klier van ons lichaam te beschouwen. Gal is
een waterige vloeistof die van de lever via de galwegen naar de darmen loopt en daar een
belangrijke rol speelt in de voedselvertering. Tevens voert de lever via de gal een groot
aantal stoffen uit naar de darmen. Voor veel stoffen, zoals afvalproducten maar ook
(bepaalde) geneesmiddelen, is uitscheiding in de gal de laatste stap in de verwijdering uit
het lichaam. Daarnaast worden andere verbindingen (zoals galzouten) in de darm weer
efficiënt door het lichaam opgenomen en komen vervolgens weer in de lever terecht. Dit
laatste proces wordt de entero-hepatische kringloop genoemd. De lever bestaat voor het
grootste gedeelte (ongeveer 70 procent) uit parenchym cellen, die ook wel levercellen of
hepatocyten genoemd worden. Deze cellen voeren de taken uit die gewoonlijk met de lever
in verband worden gebracht. De lever van een gemiddelde volwassen mens bevat ongeveer
250 miljard hepatocyten.
De lever wordt continue blootgesteld aan een grote verscheidenheid van (veelal in potentie
schadelijke) stoffen die in het bloed aanwezig zijn. Als een grote spons van één tot
anderhalve kilo ontvangt de lever per minuut bijna een zelfde gewicht aan bloed dat van
de darmen komt. Uit dat bloed kan de lever voedingsstoffen halen die op dat moment
voor het lichaam overtollig zijn, zoals koolhydraten, vetten, eiwitten en vitamines. De
lever kan deze tijdelijk opslaan, omzetten en weer afgeven, afhankelijk van de behoefte van
de andere weefsels. Bovendien zorgt de lever voor de ontgifting van zowel lichaamseigen
als lichaamsvreemde verbindingen. Een voorbeeld van de eerste categorie verbindingen is
bilirubine, een product dat ontstaat bij afbraak van rode bloedcellen in de milt.
Geneesmiddelen behoren veelal tot de lichaamsvreemde stoffen. De onschadelijk
gemaakte stoffen kunnen de levercel zowel via het bloed als de gal verlaten. Onder
normale omstandigheden worden kleine moleculen die goed in water oplosbaar zijn, na
omzetting in de lever weer terug aan het bloed afgegeven. Deze verbindingen kunnen het
lichaam verlaten via de nieren door uitscheiding in de urine. Grotere, meer vetachtige
verbindingen worden in de gal uitgescheiden en verlaten het lichaam via de darm met de
ontlasting. Het proces van opname van stoffen door de lever en de daaropvolgende
uitscheiding in de gal wordt hepato-biliair transport genoemd. Onder normale
omstandigheden is de snelheidsbepalende stap in het hepato-biliaire transport van vele
stoffen de uitscheiding in de gal.
De hepatocyten vormen de verbinding tussen het bloed en de gal. Voor de vorming van gal
zijn transporteiwitten nodig. Deze transporteiwitten zorgen ervoor dat stoffen, waarvoor
het membraan een moeilijk te nemen barrière vormt, toch de levercel kunnen
binnenkomen of verlaten. Sommige van die transporteiwitten komen alleen in de lever
voor, andere ook in andere organen zoals darmen en nieren.
Het membraan domein dat zich aan de bloedzijde van de levercel bevindt wordt het
sinusoïdale domein genoemd en het domein aan de galzijde het canaliculaire domein. Het
transport van stoffen van het bloed door het sinusoïdale membraan naar de levercel kost
geen extra energie. Dit in tegenstelling tot het transport van stoffen van de levercel door
het canaliculaire membraan naar de gal. De concentratie van stoffen in de gal is namelijk
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meestal veel hoger (soms wel zo’n 1000 maal) dan in de levercel. Voor dit transport tegen
de concentratiegradiënt in, is extra energie nodig. In cellen wordt deze benodigde (extra)
energie geleverd door het molecuul adenosine trifosfaat (ATP).
Een aantal transporteiwitten in het canaliculaire celmembraan behoren tot de groep van
de zogenaamde ATP binding cassette (ABC) eiwitten. Deze eiwitten binden en verbruiken
ATP om stoffen van de ene kant van een celmembraan naar de andere kant te
transporteren, desnoods tegen een concentratiegradiënt in. De groep van de ABC eiwitten
kan onderverdeeld worden in (tenminste) zeven subgroepen van sterk verwante eiwitten
(families). Voor het hepato-biliaire transport van stoffen zijn twee families
verantwoordelijk: leden van zowel de P-glycoproteïne (Pgp) familie en leden van de
multidrug resistentie-gerelateerde proteïne (MRP) familie. Omdat deze eiwitten een grote
verscheidenheid aan stoffen kunnen transporteren maken kankercellen ook gebruik van
Pgps en MRPs. Hun aanwezigheid in tumoren zorgt ervoor dat antikanker
geneesmiddelen uit de kankercel worden getransporteerd zodat ze resistent kunnen
worden tegen veel van deze middelen. Hierdoor kunnen de zogenaamde chemokuren in
patiënten met kanker weinig effectief zijn.
Centraal in dit proefschrift staan de ABC transporteiwitten die in de lever aanwezig zijn,
dus de leden van de Pgp en MRP families.
Om een goed inzicht te krijgen in de processen die ten grondslag liggen aan de
uitscheiding van stoffen in de gal is een goede kennis van zowel de transport-
eigenschappen van ABC transporteiwitten, als ook de regulatie van hun aanmaak in de
lever, vereist. Zo kan beter worden ingeschat wat de invloed op de galvorming is als zo’n
eiwit sterk verlaagd aanwezig is (bijvoorbeeld tijdens een bacteriële infectie), of zelfs geheel
afwezig is (bijvoorbeeld in mensen met een foutje in het DNA dat voor zo’n eiwit codeert).
Ook kan zo beter voorspeld worden of geneesmiddelen snel of juist langzaam uit het
lichaam worden verwijderd, of dat ze de uitscheiding van elkaar of andere stoffen kunnen
beïnvloeden. Daarnaast wordt een beter inzicht verkregen hoe het hepato-biliaire
transportsysteem reageert op bijvoorbeeld voeding en de aanwezigheid van ziekten of
geneesmiddelen.

DOEL

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven had als doel om de
transporteigenschappen van de verschillende P-glycoproteïnes van de rat en mens te
analyseren en ze onderling te vergelijken voor wat betreft hun functie in de uitscheiding
van positief-geladen geneesmiddelen. Daarnaast wilden we meer te weten komen over de
moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij het aan- en uitzetten van de aanmaak van
ABC eiwitten in de lever.

RESULTATEN EN CONCLUSIES

In de mens zijn twee genen geïdentificeerd die coderen voor twee verschillende P-
glycoproteïnes, MDR1 en MDR3, terwijl in knaagdieren (muis, rat) drie genen aangetoond
zijn, Mdr1a, Mdr1b en Mdr2. In dit verband is het belangrijk om op te merken dat studies
met ratten een belangrijke rol vervullen tijdens het proces van geneesmiddelen-
ontwikkeling. Gegevens uit dierexperimenten zouden goed geëxtrapoleerd moeten
kunnen worden naar de mens. Inzicht in de overeenkomsten (of verschillen) tussen de
transporteigenschappen van humane en ratten P-glycoproteïnes is daarom van groot
belang. Voor een gedegen, moleculaire analyse van de transporteigenschappen van de
diverse P-glycoproteïne-isovormen is besloten om deze eiwitten afzonderlijk te
synthetiseren (door hun genen in cellen tot expressie te brengen) en deze vervolgens
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biochemisch te karakteriseren. Gestart is met het isoleren en het ophelderen van de DNA
volgorde (kloneren) van het ratten Mdr1a gen omdat dit gen nog niet geïsoleerd was.
Vanwege de relatief lage hoeveelheid (expressie) van dit gen in de normale ratten lever is
dit lastig, maar uiteindelijk heeft dit geleid tot de isolatie van het desbetreffende gen. Uit
de DNA volgorde van het Mdr1a gen hebben we afgeleid dat het Mdr1a eiwit opgebouwd
is uit 1272 aminozuren. We laten zien dat het Mdr1a gen hoog tot expressie gebracht
wordt in de dunne darm en in ovaria, en inderdaad beduidend minder in de lever. Het
Mdr1a gen werd niet gedetecteerd in longen, schildklier en in 10-tot-12 dagen oude
embryo’s.
Het menselijke MDR1 en de ratten Mdr1b en Mdr2 genen zijn vervolgens tot expressie
gebracht in Sf21 insectencellen door ze te infecteren met door ons gemaakte
recombinante baculovirussen. Het voordeel van dit systeem is dat relatief grote
hoeveelheden eiwit verkregen worden. Voor de transportstudies hebben we vervolgens
gebruik gemaakt van deze geïnfecteerde cellen door een (Pgp-bevattende)
membraanfractie te isoleren. Als modelsubstraten voor deze studies werden er twee,
permanent kationische, verbindingen gesynthetiseerd die ruimtelijk elkaars
spiegelbeelden zijn. Deze asymmetrische verbindingen worden ook wel stereo-isomeren
genoemd. In deze studies hebben we aangetoond dat alleen het menselijke MDR1- en het
ratten Mdr1b-Pgp in staat zijn om deze permanent-positief geladen verbindingen te
transporteren. Het Mdr2-Pgp vertoont geen transportactiviteit voor deze verbindingen.
Daarnaast vonden we voor zowel het MDR1- als Mdr1b-Pgp dat de ruimtelijke structuur
van de stof ook van belang is: de transporteigenschappen van de twee stereoisomeren
waren duidelijk niet gelijk. Wanneer transportactiviteit van de Pgps uitgedrukt wordt per
microgram P-glycoproteïne blijkt dat het menselijke MDR1-Pgp beter in staat is beide
verbindingen te transloceren dan het ratten Mdr1b-Pgp. Deze informatie kan van belang
zijn voor het ontwikkelen en testen van nieuwe geneesmiddelen, omdat bij de extrapolatie
van gegevens verkregen in ratten naar de mens nu met deze verschillen rekening kan
worden gehouden. Samen met resultaten verkregen uit studies met zogenaamde Mdr1
‘knockout muizen’ die dit eiwit geheel missen en die parallel aan dit project in ons
laboratorium zijn uitgevoerd, tonen deze resultaten overduidelijk aan dat MDR1-Pgp in
de mens, en Mdr1b- (en zeer waarschijnlijk ook het Mdr1a-Pgp) in ratten, verantwoordelijk
zijn voor de uitscheiding van positief geladen geneesmiddelen in de gal. Tevens is
duidelijk geworden dat het Mdr2-Pgp hierin niet betrokken is.
In dit proefschrift hebben we tevens onderzoek gedaan naar de moleculaire mechanismen
die betrokken zijn bij regulatie van de aanmaak van ABC eiwitten in de lever. Omdat de
galuitscheiding tijdens een ontsteking van de lever sterk verminderd is, lijkt het logisch te
veronderstellen dat de hoeveelheid van de diverse ABC eiwitten verminderd is. Dit hebben
we bestudeerd in ratten die behandeld waren met endotoxine (een giftig bestanddeel van
bacteriën). Dit diermodel staat model voor verstoring van de galstroom door een
bacteriële infectie (septische shock), iets dat regelmatig op ‘intensive care’ afdeling van
ziekenhuizen voorkomt. We hebben gekeken naar de aanwezigheid van de verschillende
transporteiwitten in de rattenlever na toediening van endotoxine. We vonden dat na
septische shock zowel de hoeveelheid als ook de intracellulaire lokalisatie in levercellen
van de Mrp2 en Bsep eiwitten sterk veranderd is. Aangezien deze twee eiwitten essentieel
zijn voor de vorming van gal, concluderen we uit deze studie dat de verlaagde galproductie
die tijdens leverziekten optreedt veroorzaakt wordt door een verminderde hoeveelheid
transporteiwitten in het canaliculaire membraan. Daarentegen vonden we dat de expressie
van de Mdr1b en Mrp1 genen sterk verhoogd is. Dit mechanisme zorgt er zeer
waarschijnlijk voor dat de levercel wordt beschermd tegen te hoge concentraties van
diverse schadelijke stoffen zie zich ophopen na beschadiging van de lever.
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In een andere studie werd het effect van cholesterolverlagende geneesmiddelen, de statines
of wel HMG-CoA reductase remmers, op de aanwezigheid van transportereiwitten in
ratten bestudeerd. Statines worden tegenwoordig veelvuldig gebruikt om cholesterol
gehaltes in het bloed van patiënten te reduceren. We vonden dat statines specifiek de
hoeveelheid van het Mdr2 eiwit in het canaliculaire membraan verhogen. Dit eiwit
functioneert daar als een transporteiwit specifiek voor fosfolipiden. Deze verhoging
resulteert in een snellere secretie van fosfolipiden en het daarmee gekoppelde cholesterol
naar de gal. Opheldering van het mechanisme dat ten grondslag ligt aan dit, voorheen
onbekende, effect zal leiden tot een beter inzicht in de mogelijke factoren die een rol
spelen in de regulatie van transporteiwitten. Hiertoe is een start gemaakt met het
onderzoeken of bepaalde transcriptiefactoren, de zogenaamde Sterol Regulatory Element-
Binding Proteins (SREBPs) de expressie van het Mdr2 gen kunnen reguleren. Met behulp van
promoter-reportergen studies is inmiddels aangetoond dat drie verschillende statines in
geïsoleerde cellen de transcriptie van het Mdr2 gen kunnen verhogen. Daarnaast bleek dat
de Mdr2 gentranscriptie ook verhoogd werd nadat de geactiveerde transcriptiefactor
SREBP in deze cellen tot (over)expressie werd gebracht. Op grond van het bovenstaande is
het aannemelijk dat SREBPs een rol spelen in de regulering van de Mdr2 gen expressie in
de lever. Onomstotelijk bewijs hiervoor is echter nog niet voorhanden en de fysiologische
relevantie ervan dient verder te worden onderzocht.

Het onderzoek dat in dit proefschrift staat beschreven is uitgevoerd binnen een
langlopend samenwerkingsverband tussen de afdeling Farmacokinetiek & Drug Delivery
(hoofd: prof. Dr DKF Meijer) van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, en de
afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (hoofd: prof. Dr PLM Jansen) van de Faculteit
Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Beide groepen zijn
ondergebracht in de onderzoeksschool GUIDE (Groningen University Institute for Drug
Exploration).
Dit promotieonderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (project NWO 902-23-207), en stond onder de
leiding van Dr M Müller en prof. Dr DKF Meijer.


