
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Basolateral and apical ABC transporters in liver and intestine

de Waart, D.R.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Waart, D. R. (2011). Basolateral and apical ABC transporters in liver and intestine.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/basolateral-and-apical-abc-transporters-in-liver-and-intestine(63d4fbbd-73a4-4003-b173-753849286ab2).html


 155 

Chapter 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 156 

Samenvatting 

Een algemene introductie wordt gegeven in hoofdstuk een betreffende ATP-

bindende cassette (ABC) transporters. Beschreven wordt voor een selectie 

van transporters: Molecuul gewicht, hoeveelheid transmembraan helices, 

ziektes die het gevolg zijn van mutaties in betreffende genen, weefsel 

distributie, lokalisatie in gepolariseerde cellen, endogene en exogene 

substraten. Verder wordt er een overzicht gegeven betreffende canaliculaire 

transporters die als doel kunnen dienen voor de levering van drugs. 

In hoofdstuk twee hebben we de hypothese getest dat cholesterol excretie 

uit het canaliculaire membraan de activiteit van ABC transporters beïnvloed. 

Bekend is dat wanneer de activiteit van Abcb11 wordt verlaagd dit tot 

cholestase kan leiden. In de Atp8b1 deficiënte muis werd een dramatische 

verhoging van de biliaire excretie van cholesterol uit het canaliculaire 

membraan van de hepatocyt waargenomen. Dit had als gevolg dat Abcb11 

gemedieerd transport met meer dan een factor 4 was verlaagd. In vitro 

depletie van cholesterol van muizen lever plasma membranen, met behulp 

van methyl-beta-cyclodextrin, liet een relatie tussen cholesterol hoeveelheid in 

de membranen en ATP-afhankelijk taurocholaat transport door Abcb11 zien. 

Repletie van de membranen met cholesterol, herstelde het Abcb11 

gemedieerde transport. Dit alles leidt tot de conclusie dat de cholesterol 

hoeveelheid van de membranen bepalend is voor de activiteit van ABC 

transporters, in het bijzonder de galzout export pomp, Abcb11, waardoor de 

etiologie van patiënten met ATP8B1 deficiëntie verklaard kan worden. 

In hoofdstuk drie hebben we vervolgens de hepatische import en export 

eiwitten gekarakteriseerd die betrokken zijn bij de import en export van een 
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mogelijk agens in een leverfunctie test, het galzout derivaat CLF. In 

tegenstelling tot wat we hadden verwacht bleek de humane galzout 

transporter NTCP niet in staat om CLF met hoge affiniteit te transporteren 

maar wel OATP1B3. Eveneens verrassend bleek humaan ABCB11 niet maar 

wel ABCC2 en ABCC3 in staat om CLF met hoge affiniteit te transporteren. 

Verder vonden we in een muizenmodel dat wanneer Abcc2 afwezig was dat 

de uitscheiding in de gal en de klaring uit het bloed verminderd was van CLF, 

nadat dit intraveneus was toegediend. Uiteindelijk werd aangetoond dat CLF 

nauwelijks door de darm wordt (her)opgenomen wanneer de opname van 

CLF werd vergeleken met taurocholaat. Dit alles leidt tot de conclusie dat 

OATP1B3 en ABCC2 de meest waarschijnlijke transporters zijn betrokken bij 

opname in de lever en uitscheiding naar de gal, respectievelijk, van CLF. 

Verder is ABCC3 in staat om CLF van de lever terug naar het bloed te 

transporteren en is enterohepatische circulatie van CLF minimaal. Deze 

eigenschappen maken CLF geschikt om als agens te dienen in een 

leverfunctietest. 

De meest voorkomende oorzaak van acuut lever falen in de VS en Groot-

Brittannië is het gebruik van acetaminophen. Aansluitend hebben we in 

hoofdstuk vier de rol van Abcc3 onderzocht in de dispositie van deze meest 

gebruikte koortsverlagende stof en pijnstiller. Afwezigheid van Abcc3 leidde 

tot een meer dan tienvoudige verlaging van uitscheiding van het glucuronide 

naar het bloed en verhoging naar de gal, respectievelijk, na intraveneuze 

toediening van acetaminophen. Leverperfusie experimenten toonden verder 

de rol aan van Abcc3 in de basolaterale excretie van het glucuronide. 

Opmerkelijk was de bevinding dat na toediening van een toxische dosis van 
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acetaminophen minder hepatotoxiciteit gevonden werd in Abcc3-/- versus wild 

type muizen. Al deze resultaten leiden tot de conclusie, dat acetaminophen-

glucuronide preferentieel wordt getransporteerd door Abcc3. Verlies aan 

Abcc3 functie heeft tot gevolg uitscheiding van het glucuronide naar de gal 

door Abcc2 met een verhoogde concentratie in de lever maar ook verlaagde 

lever toxiciteit. 

Ezetimibe is een cholesterol verlagende stof en ondergaat enterohepatische 

circulatie. Verder wordt ezetimibe getransporteerd door enterocyt en 

hepatocyt als glucuronide. In hoofdstuk vijf werd gekeken welke eiwitten 

hierbij een rol spelen. Daar ABCC2, ABCC3 en ABCG2 in staat zijn om 

glucuronide metabolieten te transporteren hebben we onderzocht of deze 

transporters ook het glucuronide van ezetimibe kunnen transporteren. 

Transport van model substraten van deze eiwitten werd inderdaad dosis 

afhankelijk geremd door ezetimibe-glucuronide. Vervolgens werd met Ussing 

kamer experimenten aangetoond, dat bij afwezigheid van Abcc3, ezetimibe-

glucuronide verminderd aanwezig was aan de basolaterale zijde. Wanneer 

ezetimibe werd ingespoten in het duodenum van Abcc3-/-, Abcc2-/-, Abcc2-/-

/Abcg2-/- was de hoeveelheid ezetimibe-glucuronide verlaagd in de gal in 

vergelijking met het wild type muis. Het aan de basolaterale kant gelegen 

Abcc3 in de enterocyt en het apicaal gelegen Abcc2 en Abcg2 in de hepatocyt 

zijn dus betrokken bij de enterohepatische circulatie van ezetimibe. 

Literatuur leert ons dat opname van cefalosporines door de enterocyt wordt 

verricht door PepT1 en afhankelijk is van de grootte van het molecuul: een 

negatieve correlatie tussen grootte en opname is gevonden. In hoofdstuk 

zes vonden we een positieve correlatie tussen molecuul grootte en affiniteit 
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van de transporters ABCC2, ABCC3 en ABCC4 voor cefalosporines. PepT1 

pompt de kleinste cefalosporines het best naar binnen, en de ABC 

transporters doen dit juist voor de grootste cefalosporines. Echter voor 

ABCC2, die stoffen naar het lumen transporteerd, was dit verschil in affiniteit 

groot tussen de kleinste en grootste cefalosporines, in tegenstelling tot 

ABCC4 waar het verschil in affiniteit relatief klein was. Met andere woorden, 

de affiniteit van ABCC4 voor kleine cefalosporines is nog hoog genoeg om in 

staat te zijn om deze moleculen te transporteren naar het bloed, dit in 

tegenstelling tot ABCC2, die een lage affiniteit heeft voor deze moleculen. 

Naast membraan vesicle transport experimenten kregen we met Ussing 

kamer experimenten en opname experimenten vanuit de darm aanwijzingen 

dat Abcc4 relevant is voor een deel van het transport van oraal beschikbare 

cefalosporines van enterocyt naar bloed. Aansluitend bleek Abcc3 dit 

transport over te kunnen nemen. Samenvattend, de orale beschikbaarheid 

van cephalosporines wordt bepaald door PepT1 en deels, Abcc3 en Abcc4. 

In hoofdstuk zeven wordt onderzocht wat de rol is die Abcc2 heeft in de 

verdediging tegen het uit het voedsel komende carcinogeen PhIP. In Abcc2 

deficiënte ratten was zowel het metabolisme van PhIP, als de excretie van 

PhIP/PhIP metabolieten, naar gal, urine en het lumen van de dunne darm 

verminderd. Als gevolg hiervan nam de concentratie in de lever toe. Door 

ratten te behandelen met buthionine-sulfoximine werd aangetoond dat 

glutathion een rol speelt bij het Abcc2 gemedieerd transport. In deze studie is 

dus aangetoond dat PhIP een substraat is voor Abcc2 en dat Abcc2 een 

functionele rol vervult in de lever en de dunne darm. 
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Voor verschillende endogene substraten is bekend door welke eiwitten ze 

worden getransporteerd. De endogene stof PGE2 is gevonden in gal, echter 

het mechanisme wat dit verklaart is niet bekend. Dit hebben we onderzocht in 

hoofdstuk acht. Omdat PGE2 een anion is en Abcc2 een transporter voor 

anionen hebben we als hypothese gesteld dat Abcc2 PGE2 naar de gal 

transporteert. Om dit te bewijzen werden experimenten gedaan met 

membraan vesicles van Sf21 insecte cellen die het cDNA van ABCC2 tot 

expressie hadden gebracht. PGE2 bleek het transport van het model substraat 

DNP-SG gemedieerd door Abcc2 dosis afhankelijk te remmen. Dit in 

tegenstelling tot de stereo-isomeer van PGE2 namelijk isoprostaan E2, welke 

hier niet toe in staat was. Verder werd ook directe opname van PGE2 

waargenomen. Met leverperfusie experimenten werd vervolgens aangetoond 

dat PGE2 was verlaagd in de gal bij afwezigheid van Abcc2. Met deze 

resultaten denken we genoeg bewijs te hebben gevonden dat Abcc2 

verantwoordelijk is voor het transport van PGE2 naar de gal. 
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