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Thee body is continuously exposed to a wide 
varietyy of environmental toxins, metabolic 
wastee products and, during pharmacotherapy, 
too drugs. To rid itself of these potentially 
harmfull  compounds, the body is equipped 
withh an array of detoxification mechanisms 
suchh as metabolizing enzymes and transport 
proteinss mediating inactivation and excretion 
off  these compounds. In addition, cancer cells 
frequentlyy (over)express certain transport 
proteins,, mediating the efflux of drugs from 
thee cell, thus becoming resistant against 
anticancerr drugs. This phenomenon is called 
multidrugg resistance (MDR) and is a major 
obstaclee in the treatment of tumors with 
chemotherapy. . 

Thiss thesis describes the analyses of the 
functionss of several transporters that are 
involvedd in multidrug resistance and/or 
detoxification.. For these studies, we relied 
heavilyy on the use of "knockout" mice in 
whichh one or more of these transporters were 
inactivatedd by genetic modification. 

Ann important class of transporters are the 
activee drug efflux transporters of the ATP 
bindingg cassette (ABC) family which consists 
off  about 50 members in humans. This family 
includess several polyspecific or multidrug 
transporterss such as P-glycoprotein (MDR1/ 
ABCB1),, Breast Cancer Resistance Protein 
(BCRP/ABCG2),, and the Multidrug Resis-
tancee (associated) Proteins (MRP/ABCCs) 
(reviewedd in Chapter 1). In general, these 
transporterss are localized in the plasma 
membranee of epithelial cells where they 
mediatee active, ATP-dependent efflux of their 
substrates.. Besides conferring drug resistance 
inn (cancer) cells, they have a major impact on 

thee pharmacological behavior of drugs. 
Pharmacologicall  properties affected by ABC 
transporterss include the oral bioavailability, 
hepatobiliary,, direct intestinal, and renal 
excretionn of drugs and drug metabolites and -
conjugates.. Moreover, the penetration of drugs 
intoo a range of important pharmacological 
sanctuaries,, such as brain, testis, and fetus, 
andd the penetration into specific cell- and 
tissuee compartments can be profoundly 
restrictedd by ABC transporters. Interactions 
withh ABC transporters therefore determine to 
aa large extent the clinical usefulness, side 
effectss and toxicity risks of many drugs. Many 
otherr xenotoxins, (pre-)carcinogens and 
endogenouss compounds are also influenced 
byy the ABC transporters, with corresponding 
consequencess for the well-being of the 
individual. . 

Ann important site where P-glycoprotein 
(P-gp)) is present is the blood-brain barrier, 
wheree it prevents the entry of substrate 
compoundss into the brain. For the use of 
peripherallyy acting therapeutic drugs, the 
occurrencee of unwanted central nervous 
systemm (CNS) side effects, as a result of brain 
penetration,, is a potential problem. Therefore, 
neww generations of drugs are currently being 
developedd with limited ability to penetrate the 
blood-brainn barrier. One of these drugs is the 
peripherally-selectivee K-opioid receptor 
agonistt asimadoline (EMD 61753) which is 
underr development as a therapeutic analgesic. 
Fromm the structural characteristics of this drug 
andd its peripheral selectivity, we hypothesized 
thatt it is transported by P-gp. Using a pig-
kidneyy polarized epithelial cell line 
transfectedd with Mdr cDNAs, we demon-
stratedd that asimadoline is transported by the 
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mousee Mdrla P-gp and the human MDR1 P-
gpp (Chapter 2). Furthermore, we showed that 
inn Mdrla/lh double knockout mice, the 
absencee of P-gp leads to a 9-fold increased 
accumulationn of asimadoline in the brain. In 
linee with this accumulation difference, 
Mdrla/lb'Mdrla/lb' mice are at least 8-fold more 
sensitivee to the sedative effect of asimadoline 
thann wild-type mice. Interestingly, the oral 
uptakee of asimadoline was not substantially 
alteredd in Mdrla/lb' mice. These results 
demonstratedd that P-gp in the blood-brain 
barrierr can have a therapeutically beneficial 
effectt by limiting brain penetration, and 
consequentlyy the CNS side effects of drugs. 

Inn the course of this thesis project, a 
neww MDR protein of the ABC family was 
identifiedd by another research group in a 
doxorubicin-resistantt breast cancer cell line, 
andd hence designated Breast Cancer 
ResistanceResistance Protein (BCRP). BCRP can render 
tumorr cells resistant to several anticancer 
drugss including topotecan, mitoxantrone, 
doxorubicin,, and daunorubicin. In Chapter 3, 
wee analyzed some of the properties of BCRP 
inin vitro and in vivo. First, we determined the 
directionn of BCRP-mediated transport, using 
thee polarized mammalian cell lines LLC-PK1 
andd MDCK-II . After expression of Bcrpl, the 
murinee homologue of BCRP, in these cell lines 
wee found apically directed transport of drugs, 
indicatingg that Bcrpl is localized in the apical 
membrane.. We also used the BCRP/P-gp 
inhibitorr GF120918 to assess the role of Bcrpl 
inn protecting mice against xenobiotic drugs. 
Too avoid the confounding drug transport by P-
gp,, which also transports topotecan, the role of 
Bcrpll  in the bioavailability of topotecan was 
studiedd in both wild-type and P-gp-deficient 
mice.. When both topotecan and GF120918 
weree administered orally, the bioavailability 
{i.e.{i.e. the extent to which a drug becomes 

availablee in plasma after administration) of 
topotecann was dramatically increased in both 
P-gp-deficientt mice (greater than 6-fold) and 
wild-typee mice (greater than 9-fold). The 
treatmentt with GF120918 also decreased the 
plasmaa clearance and hepatobiliary excretion 
off  topotecan and increased (re-)uptake by the 
smalll  intestine. Moreover, in pregnant 
GF120918-treatedd P-gp-deficient mice, 
receivingg i.v. topotecan, relative fetal 
penetrationn of topotecan was 2-fold higher 
thann in pregnant vehicle-treated mice, sug-
gestingg a function for Bcrpl in the maternal-
fetall  barrier of the placenta. Together, these 
dataa suggested that Bcrpl mediates apically 
directedd transport of its drug substrates and 
supportedd the view that Bcrpl is important in 
preventingg intestinal (re-)uptake and in 
mediatingg hepatobiliary excretion of 
transportedd drugs. In these ways, Bcrpl 
restrictss the bioavailability of orally 
administeredd drugs and protects fetuses by its 
presencee in the maternal-fetal barrier. 
Strategicc application of BCRP inhibitors may 
thuss lead to more effective oral chemotherapy 
withh topotecan or other BCRP substrate drugs. 
Inn fact, based on these findings, clinical trials 
weree initiated in the Netherlands Cancer 
Institutee / Antoni van Leeuwenhoek Hospital 
too improve the oral availability of topotecan in 
patients. . 

Too further study the physiological and 
pharmacologicall  roles of Bcrpl in vivo, we 
generatedd mice with a deficiency in Bcrpl 
(Chapterr 4). Bcrpl knockout mice were viable 
andd healthy but displayed an extreme 
sensitivityy to the dietary chlorophyll break-
downn product pheophorbide a, resulting in 
severe,, sometimes lethal phototoxic lesions on 
light-exposedd skin. Pheophorbide a occurs in 
variouss plant-derived foods and food sup-
plements.. We found that Bcrpl transports 
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pheophorbidee a and is highly efficient in 
limitingg its uptake from ingested food. In 
addition,, we found that Bcrpl mice also 
displayedd a novel type of protoporphyria. 
Erythrocytee levels of the heme precursor and 
phototoxinn protoporphyrin IX, which is 
structurallyy related to pheophorbide a, were 
10-foldd increased. Transplantation with wild-
typee bone marrow cured the protoporphyria, 
andd reduced the phototoxin sensitivity of 
Bcrpl'Bcrpl' mice. These results indicated that 
humanss or animals with low or absent BCRP 
activityy may be at increased risk for 
developingg protoporphyria and diet-dependent 
phototoxicity,, and provided a striking 
illustrationn of the importance of drug 
transporterss in protection from toxicity of 
normall  food constituents. 

Beforee a compound can be excreted by 
apicall  membrane transporters such as P-gp 
andd BCRP, a compound first has to be taken up 
byy the epithelial cell. For many compounds 
thiss uptake is mediated by transporters 
localizedd at the basolateral membrane facing 
thee blood. Together, basolateral uptake and 
apicall  efflux transporters thus form a 
complementaryy system, mediating the 
transportt of compounds from the blood, via 
thee epithelial cell, into the lumen. Many 
basolaterall  transporters are found among the 
Solutee Carrier (SLC) family of facilitated 
transporters.. This family is by far the largest 
familyy of transporters, consisting of about 225 
memberss in humans. Whereas most members 
off  this family are highly specialized, 
mediatingg facilitated transport of essential 
nutrientss (e.g. glucose, amino acids, 
nucleosidess and fatty acids), some members 
aree more generalized transporters. Due to their 
broadd substrate specificity, the latter are also 
termedd polyspecific transporters. Among these 
transporters,, the polyspecific organic cation 

transporterss 1 and 2 (OCT1 and 2; reviewed in 
Chapterr 5), both members of the SLC22 
subfamily,, have been shown in vitro to 
mediatee the facilitated transport of a broad 
rangee of structurally diverse cationic 
compounds.. These include the prototypic 
organicc cation tetraethylammonium (TEA), 
manyy drugs (e.g. antidiabetics, antiparkin-
sonians,, cimetidine), neurotoxins and a variety 
off  endogenous compounds such as choline 
andd monoamine neurotransmitters. The 
memberss of this family are characterized by a 
predictedd 12-transmembrane-domain (TMD) 
structuree and are generally localized in the 
plasmaa membrane of epithelial cells. In 
rodents,, Octl (Slc22al) is expressed in the 
liver,, kidney and small intestine, whereas in 
humanss OCT1 is primarily expressed in liver. 
Oct22 (Slc22a2) has a substrate specificity 
similarr to that of Octl but is predominantly 
expressedd in the kidney in both rodents and 
humans.. Immunohistochemical studies in rats 
demonstratedd that Octl is localized at the 
sinusoidall  (basolateral) membrane of 
hepatocytess in the liver, whereas in the kidney 
Octll  and Oct2 are both localized at the 
basolaterall  membrane of epithelial cells of the 
proximall  tubules. The broad substrate 
specificityy and strategic localization of Octl 
andd Oct2 in the major excretory organs 
suggestedd that these proteins could be 
essentiall  in the removal of cationic toxins and 
wastee products from the body via liver, kidney 
andd intestine. 

Too investigate the pharmacological and 
physiologicall  role of Octl, we generated Octl 
knockoutt mice (Chapter 6). Octl mice 
appearedd to be viable and healthy and they 
displayedd no obvious phenotypic abnor-
malities.. The role of Oct! in the pharmacology 
off  substrate drugs was studied by comparing 
thee tissue distribution and excretion of the 
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modell  substrate TEA after intravenous 
administrationn to wild-type and Octl' mice. 
Inn Octl' mice, accumulation of TEA in liver 
wass 4- to 6-fold lower than in wild-type mice, 
whereass direct intestinal excretion of TEA 
wass reduced about 2-fold. Excretion of TEA 
intoo urine over 1 hour was 53% of the dose in 
wild-typee compared to 80% in knockout mice, 
probablyy because in Octl' mice less TEA 
distributess to liver and thus more is available 
forr rapid excretion by the kidney. In addition, 
wee found that absence of Octl leads to a 
decreasedd liver accumulation of the anticancer 
drugg MIBG and the neurotoxin MPP\ In 
conclusion,, these data showed that Octl plays 
ann important role in the uptake of organic 
cationss into the liver and in their direct 
excretionn into the lumen of the small intestine. 

Sincee Octl and Oct2 have extensively 
overlappingg substrate specificities, they might 
bee mutually redundant. To investigate the 
(overlapping)) pharmacological and physio-
logicall  roles of these proteins we generated 
OctlOctl single and Octl/2 double knockout mice 
(Chapterr 7). Oct2A and Octl/2' mice are 
viablee and healthy, and they display no 
obviousobvious phenotypic abnormalities. Absence of 
Oct22 in itself had littl e effect on the 
pharmacokineticss of TEA, but in Octl/2' 

micee the renal secretion of this compound was 
completelyy abolished, leaving only glomerular 
filtrationn as a TEA clearance mechanism. 
Together,, Octl and Oct2 are thus essential for 
thee renal tubular secretion of the prototypic 
organicc cation TEA. The decreased renal 
secretionn in Octl/2' mice also resulted in 
substantiallyy increased plasma levels of TEA, 
indicatingg that these proteins can potentially 
reducee the systemic and tissue toxicity of 
noxiouss compounds and drugs that are Octl 
andd Oct2 substrates. A deficiency in these 
proteinss may thus result in increased drug 
sensitivityy and toxicity in patients. This study 
provided,, to our knowledge, the first direct in 
vivovivo demonstration that molecularly defined 
basolaterall  drug transporters are essential for 
thee renal tubular secretion of a substrate. 

Inn conclusion, the work described in this 
thesiss shows that the studied polyspecific 
transporterss have a variety of important 
pharmacologicall  and physiological functions. 
Knowledgee of these functions may lead to 
improvedd drug design, improved drug therapy 
byy strategic application of inhibitors, and to a 
betterr understanding of the possible side 
effectss of a genetic or pharmacologic 
deficiencyy in one of these transporters. 
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Onss lichaam wordt voortdurend blootgesteld 
aann een grote verscheidenheid aan toxines uit 
hett milieu, door het lichaam geproduceerde 
afvalstoffenn en, tijdens farmacotherapeutische 
behandeling,, aan geneesmiddelen. Om zich 
vann deze potentieel schadelijke stoffen te 
ontdoen,, is het lichaam uitgerust met een 
arsenaall  aan ontgiftingsmechanismen zoals 
metaboliserendee enzymen en transport-
eiwittenn die de inactivatie en uitscheiding van 
dezee stoffen bewerkstelligen. Daarnaast 
brengenn kankercellen regelmatig bepaalde 
transporteiwittenn tot (over)expressie, waar-
doorr ze resistent worden tegen antikanker 
geneesmiddelen.. Dit fenomeen wordt 
(multi)drugg resistentie (MDR) genoemd en is 
eenn groot probleem bij de behandeling van 
tumorenn met chemotherapie. 

Ditt proefschrift beschrijft de analyse van de 
functiess van enkele transporteiwitten die 
betrokkenn zijn bij multidrug resistentie en/of 
ontgifting.. Voor deze studie hebben we 
gebruikk gemaakt van "knockout" muizen 
waarinn een of meerdere van deze transporters 
zijnn uitgeschakeld door middel van genetische 
modificatie. . 

Eenn belangrijke groep van transporters wordt 
gevormdd door de geneesmiddeltransporters 
vann de ATP Bindings Cassette (ABC) familie 
diee in totaal uit zo'n 50 leden bestaat bij 
mensen.. Deze familie bevat verscheidene 
multii  specifieke of multidrug transporters 
zoalss P-glycoproteïne (MDR1/ABCB1), 
Breastt Cancer Resistance Protein (BCRP/ 
ABCG2),, en Multidrug Resistance (asso-
ciated)) Proteins (MRP/ABCC's) (hiervan 
wordtt een overzicht gegeven in Hoofdstuk 1). 
Inn het algemeen bevinden deze transporters 

zichh in de plasmamembraan van epitheelcellen 
waarr ze actieve, ATP-afhankelijke uitschei-
dingg van hun substraten bewerkstelligen. 
Naastt het veroorzaken van geneesmiddel-
resistentiee in (kanker) cellen, hebben ze ook 
eenn belangrijk effect op het farmacologische 
gedragg (wat er met een stof gebeurt in het 
lichaam)) van geneesmiddelen. Farmacolo-
gischee eigenschappen die door ABC 
transporterss worden beinvloed zijn orale 
opname,, hepatobiliaire-, darm-, en renale 
uitscheidingg van geneesmiddelen, genees-
middell  metabolieten en -conjugaten. Boven-
dienn wordt de penetratie van geneesmiddelen 
inn een aantal belangrijke weefsels zoals de 
hersenen,, testis en foetus sterk beperkt door 
ABCC transporters. Interacties met ABC 
transporterss bepalen daarom in belangrijke 
matee de klinische toepassing, bijeffecten en 
toxiciteitsrisico'ss van veel geneesmiddelen. 
Veell  andere lichaamsvreemde en -eigen 
stoffenn worden ook beïnvloed door ABC 
transporters,, wat doorgaans bijdraagt aan het 
welzijnn van het individu. 

Eenn belangrijke plek waar P-glycoproteïne 
(P-gp)) aanwezig is is de bloed-hersen barrière, 
waarr het voorkomt dat stoffen de hersenen 
binnendringen.. Bij perifeer-werkende genees-
middelenn zijn bijwerkingen op het centrale 
zenuwstelsell  (CZS) een mogelijk probleem. 
Daaromm worden er tegenwoordig nieuwe 
geneesmiddelenn ontwikkeld die niet of 
nauwelijkss de hersenen binnenkomen. Een 
vann deze geneesmiddelen is de perifeer-
werkendee K-opiaat receptor agonist asima-
dolinee (EMD 61753), welke in ontwikkeling 
iss als perifeer-werkende pijnstiller. Op basis 
vann de structuur van dit geneesmiddel en 
vanwegee het feit dat het de hersenen moeilijk 
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binnenkomt,, vermoedden we dat het door P-
gpp getransporteerd zou kunnen worden. In 
gepolariseerdee epitheliale cellijnen getrans-
fecteerdd met Mdr cDNA's hebben we laten 
zienn dat asimadoline inderdaad getranspor-
teerdd wordt door muis Mdrla P-gp en humaan 
MDR11 P-gp (Hoofdstuk 2). Bovendien 
hebbenn we laten zien dat in P-gp-deficiënte 
muizenn de afwezigheid van P-gp leidt tot een 
9-voudigg verhoogde accumulatie van asima-
dolinee in de hersenen. In overeenkomst met dit 
verschill  in accumulatie zijn P-gp-deficiënte 
muizenn op z'n minst 8-voudig gevoeliger voor 
hett kalmerende CZS-effect van asimadoline 
dann wild-type muizen. Interessant was dat de 
oralee opname van asimadoline niet sub-
stantieell  veranderd was in P-gp-deficiënte 
muizen.. De resultaten van dit onderzoek 
hebbenn aangetoond dat P-gp in de bloed-
hersenn barrière een therapeutisch voordelig 
effectt kan hebben door de hersenpenetratie en 
dee bijkomstige effecten op het centrale 
zenuwstelsell  van geneesmiddelen te vermin-
deren. . 

Inn de loop van dit promotie-onderzoek 
werdd er door een andere onderzoeksgroep een 
nieuwee MDR ABC transporter ontdekt in een 
doxorubicine-resistentee borstkanker cellijn, en 
dezee transporter werd daarom Breast Cancer 
ResistanceResistance Protein (BCRP) genoemd. BCRP 
kann in kankercellen resistentie veroorzaken 
tegenn een aantal antikanker geneesmiddelen 
zoalss topotecan, mitoxantron, doxorubicine en 
daunorubicine.. In Hoofdstuk 3 hebben we 
enkelee eigenschappen van BCRP in vitro en in 
vivovivo bepaald. Ten eerste hebben we de richting 
vann transport door BCRP bepaald door 
gebruikk te maken van de gepolariseerde 
cellijnenn LLC-PK1 en MDCK-II . Nadat we 
Bcrpl,, het eiwit dat in muizen homoloog is 
aann humaan BCRP, in deze cellijnen tot 
expressiee gebracht hadden, vonden we apicaal 

gerichtt transport van geneesmiddelen, wat 
eropp duidde dat Bcrpl in de apicale membraan 
aanwezigg is. We hebben ook gebruik gemaakt 
vann de BCRP/P-gp remmer GF120918 om te 
bepalenn wat voor rol Bcrpl speelt in het 
beschermenn van muizen tegen lichaams-
vreemdee stoffen. Om te voorkomen dat we 
tegelijkk naar P-gp gemediëerde effecten 
zoudenn kijken (topotecan wordt namelijk ook 
doorr P-gp getransporteerd) hebben we de rol 
vann Bcrpl in de biologische beschikbaarheid 
vann topotecan bestudeerd in zowel wild-type 
alss P-gp-deficiënte muizen. Na orale 
toedieningg van topotecan en GF120918 
vondenn we dat de biologische beschikbaarheid 
(d.i.. de mate waarin een geneesmiddel in het 
bloedd terechtkomt na toediening) van topo-
tecann dramatisch was toegenomen, zowel in P-
gpp deficiënte muizen (meer dan 6-voudig) als 
inn wild-type muizen (meer dan 9-voudig). De 
behandelingg met GF120918 leidde ook tot een 
verlagingg van de verwijdering van topotecan 
uitt het bloed en uit de lever, en tot een 
verhoogdee (her)opname in de dunne darm. 
Bovendienn vonden we dat in zwangere, met 
GF1209188 behandelde P-gp- deficiënte 
muizen,, na intraveneuze toediening van topo-
tecan,, de relatieve foetale penetratie van 
topotecann 2-voudig hoger was dan in 
zwangeree onbehandelde muizen. Dit duidde 
eropp dat Bcrpl ook een rol speelt in de barrière 
inn de placenta tussen de moeder en de foetus. 
Dee bevindingen van dit onderzoek laten zien 
datt Bcrpl apicaal gericht transport van 
substratenn mediëert en dat Bcrpl belangrijk is 
bijj  de uitscheiding uit de lever en het 
tegengaann van de (her)opname van stoffen uit 
dee darm. Op deze wijze vermindert Bcrpl de 
biologischee beschikbaarheid van genees-
middelenn na orale toediening en beschermt het 
dee foetus door zijn aanwezigheid in de 
placenta.. Het strategisch gebruik van BCRP 
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remmerss zou dus kunnen leiden tot een 
effectieveree orale chemotherapie met topo-
tecann en andere BCRP substraat genees-
middelen.. Naar aanleiding van dit onderzoek 
zijnn er in het Nederlands Kanker Instituut / 
Antonii  van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
klinischee trials gestart om de orale beschik-
baarheidd van topotecan in patiënten te 
verbeteren. . 

Omm de fysiologische en farmacologische 
functiess van Bcrpl in vivo verder te 
onderzoeken,, hebben we muizen gemaakt met 
eenn deficiëntie in Bcrpl (Hoofdstuk 4). Bcrpl 
knockoutt muizen bleken levensvatbaar en 
gezondd te zijn maar ze vertoonden een 
extremee gevoeligheid voor het chlorofyl 
afbraakk product en fototoxine pheophorbide a. 
Dezee gevoeligheid leidde tot ernstige, soms 
dodelijkee fototoxische beschadigingen van de 
aann licht blootgestelde huid, met name de 
oren.. Pheophorbide a kan voorkomen in 
plantaardigg voedsel en voedselsupplementen. 
Naa verdere analyse bleek dat pheophorbide a 
getransporteerdd wordt door Bcrp 1 en dat 
Bcrpll  in de darm de opname van dit toxine 
vanuitt het voedsel verhindert. Daarnaast 
vertoondenn de Bcrpl' muizen een nieuwe 
vormm van protoporfyrie. Dit werd gekenmerkt 
doorr 10-voudig verhoogde niveau's van 
protoporfyrinee IX, een voorloper van heem, in 
dee rode bloedcellen. Protoporfyrine IX is ook 
eenn fototoxine en lijk t qua structuur sterk op 
pheophorbidee a. Door de Bcrpl' muizen te 
transplanterenn met beenmerg van normale 
muizenn konden we de protoporfyrie genezen 
enn werd de lichtgevoeligheid van deze muizen 
tevenss verminderd. Op basis van deze 
bevindingenn is het mogelijk dat mensen of 
dierenn met een verlaagde of afwezige BCRP 
activiteitt een verhoogd risico lopen om 
protoporfyriee en voedsel-afhankelijke foto-
toxiciteitt te ontwikkelen. Dit onderzoek laat 

zienn hoe belangrijk transport- eiwitten kunnen 
zijnn bij het beschermen tegen toxiciteit van 
normalee voedselcomponenten. 

Voordatt een stof kan worden uitgescheiden 
doorr apicale membraantransporters zoals P-gp 
enn BCRP, moet deze eerst worden opgenomen 
doorr de epitheelcel. Voor veel stoffen gebeurt 
ditt door transporteiwitten die zich in de 
basolaterale,, naar het bloed gerichte mem-
braann bevinden. Samen vormen de basola-
teralee opname- en de apicale uitscheidings-
transporterss een complementair systeem, dat 
hett transport van stoffen vanuit het bloed, via 
dee epitheelcel, naar het lumen bewerkstelligt. 
Veell  basolaterale transporters maken deel uit 
vann de Solute Carrier (SLC) familie van 
gefaciliteerdee transporters. Deze familie is 
verrewegg de grootste familie van transport-
eiwittenn en bestaat uit zo'n 225 leden bij 
mensen.. Hoewel de meeste transporters uit 
dezee familie sterk gespecialiseerd zijn in het 
transporterenn van essentiële nutriënten (b.v. 
suikers,, aminozuren, nucleosiden en 
vetzuren),, is er ook een aantal meer algemene 
transporters.. Door hun brede substraat-
specificiteitt worden deze laatsten ook wel 
poly-- of multispecifiek genoemd. Onder deze 
familiee van transporters vallen de organische 
kationn transporters 1 en 2 (OCT1 en 2; een 
overzichtt van de OCT's wordt gegeven in 
Hoofdstukk 5), beide afkomstig uit de 
subfamiliee SLC22, betrokken bij het transport 
vann een groot aantal, qua structuur sterk 
uiteenlopende,, kationische (= positief gela-
den)) stoffen. Onder deze kationische 
substratenn bevinden zich model substraten 
zoalss tetraethyl ammonium (TEA), veel 
geneesmiddelenn (b.v. geneesmiddelen voor 
diabetess en de ziekte van Parkinson), 
neurotoxiness en verscheidene lichaamseigen 
stoffenn zoals choline en monoamine 
neurotransmitters.. De leden van deze familie 
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wordenn gekenmerkt door een structuur die 
vermoedelijkk bestaat uit 12 transmembraan 
domeinenn en ze zijn in het algemeen aanwezig 
inn de plasmamembraan van epitheelcellen. In 
knaagdierenn is Octl <Slc22al) aanwezig in de 
lever,, nier en dunne darm, terwijl in mensen 
OCT11 voornamelijk aanwezig is in de lever. 
Oct22 (Slc22a2) heeft een substraatspecificiteit 
diee zeer sterk overeenkomt met die van Octl 
maarr komt voornamelijk voor in de nier, zowel 
inn knaagdieren als in mensen. Immunohisto-
chemischee studies in ratten hebben aan-
getoondd dat Octl in de sinusoïdale (baso-
laterale)) membraan van hepatocyten zit in de 
lever,, terwijl in de nier Octl en Oct2 beiden in 
dee basolaterale membraan van epitheelcellen 
vann de proximale tubulus zitten. De brede 
substraatspecificiteitt en strategische locali-
satiee van Octl en Oct2 in de belangrijkste 
uitscheidingsorganenn duidt erop dat deze 
eiwittenn betrokken zijn bij de verwijdering van 
kationischee toxines en afvalproducten uit het 
lichaamm via de lever, nier en darm. 

Omm de farmacologische en fysiologische 
functiee van Octl te bestuderen hebben we 
Octll  knockout muizen gemaakt (Hoofdstuk 
6).. Octl' muizen bleken levensvatbaar en 
gezondd te zijn en ze hadden geen zichtbare 
afwijkingen.. De rol van Octl in de 
farmacologiee hebben we bestudeerd door de 
verdelingg over het lichaam en de uitscheiding 
vann intraveneus toegediende TEA te 
vergelijkenn tussen wild-type en Octl' muizen. 
Inn Octl' muizen was de opname van TEA in 
dee lever 4- tot 6-voudig lager in vergelijking 
tott de wild-type muizen, terwijl de recht-
streeksee darmuitscheiding van TEA zo'n 2-
voudigg verlaagd was. De uitscheiding van 
TEAA in de urine na 1 uur was 53% van de 
toegediendee hoeveelheid in wild-type muizen 
enn 80% in de Octl' muizen. Deze verhoogde 
uitscheidingg van TEA in de urine in Octl' 

muizenn komt waarschijnlijk doordat er in deze 
muizenn aanzienlijk minder TEA wordt 
opgenomenn in de lever waardoor er dus meer 
viaa de nier wordt uitgescheiden. Tevens 
vondenn we dat afwezigheid van Octl leidde 
tott een verlaagde opname in de lever van het 
antikankerr geneesmiddel MIBG en het 
neurotoxinee MPP\ Concluderend toont dit 
onderzoekk aan dat Octl een farmacologisch 
belangrijkee rol speelt bij de opname van 
organischee kationen in de lever en bij de 
rechtstreeksee uitscheiding in de dunne darm. 

Aangezienn Octl en Oct2 een sterk 
overlappendee substraatspecificiteit hebben, 
zijnn ze onderling functioneel waarschijnlijk 
grotendeelss overlappend. Om deze (over-
lappende)) farmacologische en fysiologische 
functiess van deze transporteiwitten verder te 
onderzoekenn hebben we enkelvoudige Oct2 en 
gecombineerdee Oct 1/2 knockout muizen 
gemaaktt (Hoofdstuk 7). Oct2' en Octl/2' 
muizenn bleken levensvatbaar en gezond te zijn 
enn vertoonden geen zichtbare afwijkingen. De 
afwezigheidd van Oct2 had op zichzelf weinig 
effectt op de farmacokinetiek van TEA, maar 
inn Octl/2' muizen was de renale secretie van 
dezee stof volledig afwezig, met als gevolg dat 
TEAA alleen via glomerulaire filtratie kon 
wordenn uitgescheiden. Samen zijn Octl en 
Oct22 dus essentieel voor de renale tubulaire 
secretiee van het model organische kation TEA. 
Dee verlaagde renale uitscheiding in Octl/2' 
muizenn leidde tevens tot een substantieel 
verhoogdd niveau van TEA in het bloed. Dit 
duidtt erop dat deze transporters de syste-
mische-- en weefseltoxiciteit van schadelijke 
stoffenn kunnen verlagen. De afwezigheid van 
dezee transporters in patiënten, bijvoorbeeld 
doorr een mutatie in het gen, zou dus kunnen 
leidenn tot een verhoogde gevoeligheid voor 
geneesmiddelen.. Voor zover wij weten is dit 
hett eerste onderzoek dat in vivo aantoont dat 
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moleculairr gedefinieerde basolaterale 
transport-eiwittenn essentieel zijn voor de 
renalee tubulaire secretie van een substraat. 

Concluderendd laat het in dit proefschrift 
beschrevenn onderzoek zien dat de onderzochte 
poll  y specifieke transporteiwitten een aantal 
farmacologischh en fysiologisch belangrijke 
functiess hebben in het lichaam. Kennis van 

dezee functies kan leiden tot een verbetering 
vann nieuw te ontwikkelen geneesmiddelen, 
verbeteringg van de behandeling van patiënten 
mett geneesmiddelen (door strategische 
toedieningg van remmers), en tot een beter 
begripp van de mogelijke consequenties van 
eenn genetische of farmacologische deficiëntie 
inn één van deze transporteiwitten. 
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