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Hett proces van galvorming omvat het vectoriele transport van verschillende bestanddelen 

vanuitt het bloedplasma en de hepatocyt naar het canaliculaire lumen. De secretie vanuit 

dee hepatocyt in de primaire gal wordt gemedieerd door transporteiwitten die zich in het 

canaliculairee membraan van de hepatocyt bevinden. Voor zover ze op dit moment bekend 

zijn,, behoren deze membraan gebonden eiwitten tot een grote superfamilie van transport-

eiwittenn die bekend staat onder de naam ATP-bindende cassette (ABC) transporter 

familie. . 

Dee laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt met de identificatie en karakterisatie van 

dezee canaliculaire transporters. Daartoe behoren ook de P-glycoproteïnen, die worden 

onderverdeeldd in drie klassen. P-glycoproteïnen behorende tot klasse I en II zijn betrokken 

bijj het actieve transport van amphipatische neutrale en positief geladen verbindingen en 

toxinenn vanuit de cel naar het externe milieu. Hierdoor worden deze cellen resistent 

tegenn het cytotoxische effect van cytostatica en dit draagt bij to t de ontwikkeling van 

hett verschijnsel van multidrug resistentie (MDR); het ontwikkelen van resistentie tegen 

eenn breed spectrum aan cytotoxische middelen. De klasse III P-gp's (waaronder Mdr2 P-

glycoproteïnee in de muis) spelen geen duidelijke rol in het ontstaan van een multidrug 

resistentiee fenotype. Van deze klasse is aangetoond dat zij betrokken zijn bij de 

hepatobiliaree secretie van fosfatidylcholine (een bepaalde klasse van vetten). De functie 

vann lipidensecretie in de primaire gal is het verminderen van de detergerende werking van 

galzoutenn die ook in de gal worden uitgescheiden. 

Dee afwezigheid van lipidensecretie (fosfolipiden en cholesterol) in de aanwezigheid van 

normalee galzoutsecretie leidt to t de ontwikkeling van leverziekte in muizen die geen 

functioneell Mdr2 P-gfycoproteme hebben [Mdr2 knock-out muizen). Het moleculaire 

mechanismee dat ten grondslag ligt aan de lipidensecretie in gal is niet bekend. De 

aanwezigheidd van galzouten in het canaliculaire lumen is een van de belangrijke factoren 

diee lipidensecretie in de gal veroorzaken. Dus zowel P-glycoproteïnen (klasse III) als 

galzoutenn zijn factoren die de lipidenuitscheiding in de gal beïnvloeden. Van galzouten is 

bekendd dat zij een belangrijke regulerende functie hebben in het onderhouden van de 

cholesteroll homeostase. Met dit in het achterhoofd, lijkt het aannemelijk om te 

veronderstellenn dat galzouten mogelijkerwijs ook de expressie van klasse III P-gp's 
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kunnenn reguleren. In dit proefschrift worden een tweetal studies naar het regulerende 

effectt van galzouten op het functioneren van klasse III P-glycoproteïnen beschreven. 

Verderr worden een aantal mechanistische aspecten van de hepatobiliaire lipidensecretie 

behandeld. . 

Hoofdstukk 1 geeft een algemene introductie over transporters betrokken bij het proces 

vann galvorming. Dit hoofdstuk geeft verder een overzicht over de mechanistische 

aspectenn van het P-glycoproteïne gemedieerde transport en beschrijft de concepten van 

hepatobiliairee uitscheiding van fosfolipiden en cholesterol. 

Hoofdstukk 2 beschrijft de relatie tussen grootte en samenstelling van de galzout-pool 

enerzijdss en de door P-glycoproteïne gemedieerde uitscheiding van fosfolipiden en 

cholesteroll anderzijds. Er werd onderzocht of een veranderde samenstelling van de 

galzout-pooll op zichzelf in staat zou zijn om Mdrl expressie te beïnvloeden. Hiertoe 

werdenn muizen gevoerd met een cholaat verrijkt dieet ( 0 , 1 % w /w) . Cholaat wordt in de 

leverr omgezet in taurocholaat wat een meer hydrofoob galzout is dan muricholaat, het 

belangrijkstee endogene galzout in muizengal. Vervanging van de endogene galzout-pool 

leiddee tot een verhoogde maximale uitscheiding van fosfatidylcholine en een verhoging 

vann de Mdrl mRNA niveaus in de lever. Uit deze resultaten bleek dat het type galzout 

datt aanwezig is in de galzout-pool zowel de lipiden secretie in de gal als Mdrl expressie 

reguleert. . 

Hett bovengenoemde muizenmodel stelde ons niet in staat om de regulatoire effecten van 

galzoutenn te bestuderen bij lage galzout fluxen. Dit aspect werd in meer detail 

bestudeerdd via depletie van de galzout-pool door chronische afleiding van gal in de rat 

zoalss beschreven in hoofdstuk 3. Langdurige depletie van de galzout-pool verlaagde de 

maximalee secretiecapaciteit van zowel fosfolipid als cholesterol; de expressie van Mdrl 

(Pgp3)(Pgp3) was ook sterk verminderd. Herstel van de enterohepatische kringloop van 

galcomponentenn leidde tot normalisering van deze parameters. Duodenale infusie van 

taurocholaat,, in ratten waarvan de gal al geruime tijd werd afgeleid, resulteerde ook in 

herstell van deze parameters naar controle waarden. De secretie van cholesterol 

verbeterdee in dat geval ook, maar niet in dezelfde mate als de fosfolipidensecretie. Deze 
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resultatenn laten zien dat de grootte van de galzout-pool in hoge mate de Mdr2 expressie 

beïnvloedtt en daardoor de lipiden secretie in de gal reguleert. 

Hoofdstukk 4 beschrijft de ontwikkeling en validering van een nieuwe HPLC methode die 

onss in staat stelde de secretie van fluorescent gelabelde korte keten lipiden-analogen in 

dee geperfundeerde muizenlever te bestuderen. Deze methode is erg gevoelig en maakt 

hett mogelijk om deze fluorescente lipiden-analogen in galmonsters met gering volume te 

bepalen. . 

Dee analytische methode, beschreven in hoofstuk 4, maakte het mogelijk om de 

experimentenn uit te voeren die zijn beschreven in hoofstuk 5. Dit hoofdstuk beschrijft een 

studiee naar de rol van mdr1a/b P-gp in de hepatobiliaire uitscheiding van korte keten 

lipidenn analogen in een muizenlever perfusiesysteem. De secretie van NBD-gelabelde 

lipidenn analogen, van welke bekend is dat zij substraten zijn voor M d r l a P- glycoproteïne, 

bleekk in Mdr1a/b dubbel knock-out muizenlevers niet significant verschillend te zijn van 

diee in normale muizenlevers. Dit in tegenstelling tot de verminderde uitscheiding van deze 

lipidenn analogen in levers van Mdr2 knock-out muizen. Dit was opvallend omdat deze 

lipidenn analogen geen substraten voor Mdr2 P-gp zijn. Uit deze resultaten bleek dat onder 

normalee condities mdr1a/b geen rol speelt in de uitscheiding van deze lipiden analogen in 

dee gal. Verder bleek, uit in vitro studies met kleine unilamellaire vesicles van 

verschillendee lipidensamenstelling, dat de verminderde uitscheiding van korte keten 

lipidenn in Mdr2 knock-outs waarschijnlijk te wijten is aan de veranderde 

lipidensamenstellingg van het canaliculaire membraan in deze muizen. 

Hett laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, beschrijft een studie naar de mechanistische 

aspectenn van de ontkoppeling van lipiden en galzout uitscheiding. Moderne inzichten in 

hett proces van de hepatobiliaire lipidenuitscheiding onderscheiden twee manieren waarop 

galzoutenn de uitscheiding van lipiden zouden kunnen sturen; directe micellisatie of 

vesiculisatiee van het canaliculaire membraan. De uitscheiding van hydrofiele organische 

anionenn remt de uitscheiding van fosfolipide en cholesterol in de gal terwijl de 

uitscheidingg van galzouten niet verandert. In deze studie onderzochten we het effect van 

tweee organische anionen op de kinetiek van galzout geïnduceerde lipidensecretie in de 

gal.. Uit de resultaten concluderen we dat het mechanisme dat verantwoordelijk is voor 
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dezee ontkoppeling afhankelijk is van het type organisch anion. Als aanvulling op een 

mogelijkk direct effect van organische anionen op Mdr2 P-gp activiteit laten we zien dat 

dee remming ook veroorzaakt kan worden door verminderde concentraties van micellaire 

galzoutenn als gevolg van cholerese, geïnduceerd door het organische anion. 
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