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SAMENVATTING 

Het lichaam wordt continu blootgesteld aan potentieel giftige stoffen (toxines) en 
het bezit dan ook vele systemen om zich daar tegen te beschermen. Deze toxines 
zijn bijvoorbeeld aanwezig in het voedsel, maar ook geneesmiddelen en bepaalde 
lichaamseigen stoffen kunnen giftig zijn. Een bekend mechanisme voor de 
bescherming van het lichaam tegen toxines is de expressie van zogenaamde "ABC 
(ATP-binding cassette) multidrug efflux transporters" in het membraan van cellen. 
Deze eiwitten kunnen actief hun substraten de cel uit pompen. Ze zijn veel aanwezig 
in epitheelcellen van excretieorganen zoals lever, nier en darm en pompen hun 
substraten naar gal, urine en feces en daarmee het lichaam uit. Veel ABC 
transporters zijn daarnaast aanwezig in de bloed-weefsel barrières van zogeheten 
farmacologische “sanctuaries” zoals hersenen, testis en placenta, waar ze deze 
belangrijke organen beschermen tegen het binnenkomen van potentieel giftige 
stoffen. ABC transporters worden ook vaak gevonden in humane tumoren, waar ze 
multidrug resistentie (MDR) kunnen veroorzaken. Door hun functie in de 
uitscheiding van substraten beïnvloeden ze in veel gevallen de farmacokinetiek van 
geneesmiddelen. Aangezien in kankertherapie het “therapeutisch venster” (het 
bereik tussen effectieve en toxische concentraties van een geneesmiddel) vaak erg 
smal is, kan variatie in expressie of activiteit van ABC transporters de toxiciteit en 
effectiviteit van een antikanker-geneesmiddel bepalen. Aangezien de expressie en 
activiteit van ABC transporters varieert tussen individuen en aangezien ABC 
transporters substantiële overlap hebben in functie en substraat-specificiteit, is het 
belangrijk de relatieve effecten van de verschillende transporters in vivo te 
onderzoeken.  
 De in vivo functies van ABC transporters zijn uitgebreid onderzocht met 
behulp van transporter deficiënte (knock-out) muismodellen. Ondanks dat is het 
door de grote overlap in substraat-specificiteiten van ABC transporters vaak 
moeilijk om de verschillende effecten en overlappende functies van elkaar te 
onderscheiden met muizen die een enkele transporter missen. Als één transporter 
afwezig is, kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een andere transporter zijn functie geheel 
of gedeeltelijk overneemt. Dit heeft tot gevolg dat vaak geen of maar kleine effecten 
van de afwezigheid van één transporter worden gezien. Hoofdstuk 1 t/m 8 van dit 
proefschrift focusseren zich op het genereren en karakteriseren van ABC transporter 
combinatie knock-out muizen en het gebruik van deze modellen voor 
farmacologische studies. Een overzicht van de recent gemaakte combinatie knock-
out muizen en recente bevindingen opgedaan met deze modellen wordt gegeven in 
Hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk laat zien dat voor de meeste ABC transporters die een 
belangrijke rol spelen in het bepalen van de farmacokinetiek van geneesmiddelen nu 
combinatie knock-out muizen gegenereerd zijn. Deze combinatie knock-out muizen 
hebben veel nuttige inzichten in de overlappende functies van ABC transporters in 
vivo opgeleverd. De resultaten die tot nu toe verzameld zijn laten duidelijk zien dat 
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het relatieve effect van iedere transporter niet alleen sterk afhankelijk is van het 
substraat, maar ook van de gegeven dosis en de weefseldistributie van de 
transporter.  
 Eén van de ABC transporters die de farmacokinetiek van vele 
geneesmiddelen kan beïnvloeden is ABCC2 (MRP2). Terwijl voor andere ABC 
transporters al enkele knock-out muizen waren gegenereerd, was dit voor Abcc2 niet 
het geval. Om combinatie knock-out muizen te kunnen maken waarin ook Abcc2 
afwezig is, hebben we daarom eerst Abcc2-/- muizen gegenereerd. Dit is beschreven 
in Hoofdstuk 2. Met deze muizen hebben we aangetoond dat, net als humaan en rat 
ABCC2/Abcc2, ook muis Abcc2 een rol speelt in de galexcretie van de endogene 
stoffen glutathion en bilirubine glucuronide. Daarnaast hebben we laten zien dat 
Abcc2 de farmacokinetiek van de in het voedsel aanwezige carcinogenen [14C]PhIP 
(2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine), [14C]IQ (2-amino-3-
methylimidazo[4,5-f]quinoline) en van het anti-kanker en antireumatisch 
geneesmiddel [3H]methotrexaat (MTX) beïnvloedt. We hebben deze Abcc2-/- muizen 
vervolgens gekruist met knock-out muizen voor een andere ABC transporter die de 
farmacokinetiek van geneesmiddelen beïnvloedt, ABCB1 (P-pg, MDR1) om 
Abcb1a/1b;Abcc2

-/- (Mdr1a;1b;Mrp2
-/-) muizen te verkrijgen. Met dit model konden 

wij laten zien dat Abcc2 en Abcb1a/1b samen de belangrijkste transporters voor de 
galexcretie van het antikanker geneesmiddel doxorubicine zijn, waarbij Abcb1a/1b 
de grootste bijdrage leverde. Voor de geteste stof bleken Abcc2 en Abcb1a/1b 
vooral additieve effecten te hebben en amper te compenseren voor het verlies van de 
ander. 
 Hoofdstuk 3 beschrijft het genereren en karakteriseren van de 
Abcb1a/1b;Abcc2

-/- (Mdr1a;1b;Mrp2
-/-) muizen meer gedetailleerd. Daarnaast 

werden in dit hoofdstuk de combinatie knock-out muizen gebruikt om de relatieve 
effecten van Abcc2 en Abcb1a/1b op de farmacokinetiek van het antikanker 
geneesmiddel paclitaxel te bepalen. We ontdekten dat Abcb1a/1b de belangrijkste 
transporters voor de excretie van paclitaxel naar de darm waren, terwijl Abcc2 het 
belangrijkst was voor de galuitscheiding van paclitaxel. Vandaar dat Abcc2 en 
Abcb1a/1b samen de farmacokinetiek van paclitaxel na iv toediening beïnvloedden, 
terwijl na orale toediening alleen Abcb1a/1b een rol bleek te spelen. Dit liet zien dat, 
naast de affiniteit voor een substraat, ook de weefsellokalisatie en de manier van 
toediening van een geneesmiddel het relatieve effect van ABC transporters op de 
farmacokinetiek van geneesmiddelen bepalen.  
 In Hoofdstuk 4 beschrijven we het genereren en karakteriseren van 
Abcc2;Abcc3

-/- (Mrp2;Mrp3
-/-) muizen. We lieten zien dat, zoals eerder was 

gehypothetiseerd, Abcc3 kan compenseren voor het verlies van Abcc2 in de 
eliminatie van bilirubine glucuronide, door deze stof vanuit de lever de 
bloedcirculatie in te pompen en daarmee verhoogde urine uitscheiding van bilirubine 
glucuronide in Abcc2-/- muizen te faciliteren. We vonden vergelijkbare resultaten 
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voor het effect van Abcc3 op de farmacokinetiek van MTX wanneer Abcc2 afwezig 
was. Verder lieten we zien dat, naast galuitscheiding van MTX zelf, Abcc2 ook zeer 
belangrijk is voor de galexcretie van 7-hydroxymethotrexaat (7OH-MTX), de 
belangrijkste, toxische metaboliet van MTX. In afwezigheid van Abcc2 mediëerde 
Abcc3 weer gedeeltelijk de sinusoïdale lever eliminatie van 7OH-MTX, zoals te 
zien was aan substantiële leveraccumulatie van 7OH-MTX in Abcc2;Abcc3-/- 
vergeleken met Abcc2-/- muizen.  
 Hoofdstuk 5 beschrijft het genereren en karakteriseren van Abcc2;Abcg2-/- 
(Bcrp1;Mrp2

-/-) muizen. Met deze muizen lieten we zien dat Abcc2 en Abcg2 samen 
de belangrijkste transporters voor de galexcretie van MTX zijn en dat zij additieve 
effecten hebben. Abcc2 was de belangrijkste transporter voor galexcretie van 7OH-
MTX, maar wanneer Abcc2 afwezig was kon Abcg2 hiervoor gedeeltelijk 
compenseren. We vonden daarnaast dat, wanneer Abcc2 afwezig was en Abcc3 
verhoogde plasma spiegels van MTX en 7OH-MTX veroorzaakte (zie Hoofdstuk 4), 
Abcg2 in de nier deze stoffen vervolgens naar de urine pompt als een alternatieve 
eliminatieroute. Aangezien MTX en 7OH-MTX toxisch voor de nier lijken te zijn, 
zou dit implicaties kunnen hebben voor de effecten van verlaagde expressie of 
activiteit van ABCC2, ABCC3 en ABCG2 op MTX-gerelateerde toxiciteit in 
patiënten die worden behandeld met hoge doses MTX. 
 Hoofdstuk 6 gaat verder op deze bevindingen, aangezien we hier het 
genereren en karakteriseren van Abcc2;Abcc3;Abcg2-/- muizen beschrijven. 
Verbazingwekkend genoeg zijn deze muizen levensvatbaar en vruchtbaar en 
vertonen zij geen specifieke afwijkingen onder standaard 
huisvestingsomstandigheden, ondanks dat zij 3 belangrijke hepatische en intestinale 
transporters missen.  Hieruit concluderen wij dat deze transporters (in ieder geval in 
de beschermde omgeving van de muizenfaciliteit van het NKI) geen overlappende, 
vitale, fysiologische functies hebben. Toch konden we de overlappende functies van 
deze transporters in de eliminatie van MTX en 7OH-MTX duidelijk aantonen. 
Terwijl in de enkele en dubbele knock-out muizen voor Abcc2, Abcc3 en/of Abcg2 
maar matige effecten op de farmacokinetiek van MTX en 7OH-MTX na iv 
toediening werden gezien (Hoofdstukken 4 en 5), vonden we in 
Abcc2;Abcc3;Abcg2

-/- muizen een dramatische toename in de leveraccumulatie van 
beide stoffen. Verder werd, door vertraagde levereliminatie van MTX, veel meer 
van de toxische metaboliet 7OH-MTX gevormd en uitgescheiden in urine en feces 
van deze muizen. Deze resultaten laten daarom zien dat Abcc2, Abcc3 en Abcg2 
samen de belangrijkste transporters zijn voor de snelle eliminatie van MTX en 7OH-
MTX na iv toediening en dat zij voor een groot deel voor afwezigheid van elkaar 
kunnen compenseren. Aangezien verminderde expressie of activiteit van alle drie de 
transporters in patiënten vrij onwaarschijnlijk is, suggereert dit dat behandelde 
patiënten normaal gesproken vrij goed beschermd zijn tegen MTX-gerelateerde 
toxiciteit.  
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 Hoewel voor de behandeling van kanker geneesmiddelen vaak iv worden 
toegediend om hoge en reproduceerbare plasmaniveaus te bereiken, zou het 
doorgaans wenselijker zijn om een geneesmiddel oraal te geven. Dit is minder duur 
en ook prettiger voor de patiënt. Aangezien de orale biobeschikbaarheid van 
geneesmiddelen vaak gelimiteerd wordt door ABC transporters, hebben we de 
Abcc2;Abcc3;Abcg2

-/- en corresponderende enkele en dubbele knock-out muizen 
gebruikt om de relatieve invloed van Abcc2, Abcc3 en Abcg2 op de farmacokinetiek 
van MTX en 7OH-MTX na orale toediening van MTX te bepalen. De resultaten 
hiervan zijn beschreven in Hoofdstuk 7. We vonden dat afwezigheid van vooral 
Abcg2, maar ook van Abcc2, al vrij snel na toediening verhoogde plasmaspiegels 
van MTX veroorzaakte. Afwezigheid van beide transporters leidde tot een meer dan 
3-voudig verhoogde plasma AUC0-120 min (oppervlakte onder de plasmaconcentratie 
versus tijd curve). Interessant genoeg waren deze effecten alleen zichtbaar wanneer 
Abcc3 aanwezig was. Dit laat zien dat Abcc3 (in lever of darm) belangrijk is voor de 
orale beschikbaarheid van MTX. Dit impliceert dat de gecombineerde remming van 
ABCC2 en ABCG2 (zonder remming van ABCC3) een nuttige strategie zou kunnen 
zijn om MTX plasmaspiegels na orale toediening in patiënten te verhogen.  
 Hoofdstuk 8 beschrijft het genereren en karakteriseren van 
Abcb1a/1b;Abcc2;Abcg2

-/- (Bcrp1;Mdr1a/1b;Mrp2
-/-) muizen. We hebben deze 

muizen, samen met de Abcc2;Abcc3;Abcg2-/- (Bcrp1;Mrp2;Mrp3
-/-) muizen, 

gebruikt om de relatieve effecten van de ABC transporters Abcb1a/1b, Abcg2, 
Abcc2 en Abcc3 op de farmacokinetiek van het in voedsel aanwezige carcinogeen 
PhIP en zijn metabolieten (waarvan een aantal mutageen is) te bepalen. We 
ontdekten dat Abcc2 en Abcg2 samen de belangrijkste transporters voor de biliaire, 
intestinale en vervolgens fecale uitscheiding van PhIP zijn. Verder vonden wij dat 
Abcc2 en Abcg2 samen de galexcretie van mutagene PhIP metabolieten verzorgen. 
Afwezigheid van Abcc2 en Abcg2 samen leidde tot verhoogde urine uitscheiding 
van deze metabolieten. Daarnaast lijkt Abcc3 erg belangrijk voor de levereliminatie 
van de potentieel carcinogene PhIP metaboliet N-OH-PhIP. Deze resultaten hebben 
potentiële implicaties voor de rol van ABC transporters in de bescherming tegen 
carcinogenese en in het bepalen van de locatie van tumorvorming door PhIP en haar 
metabolieten. 
 De hoofdstukken 9 en 10 beschrijven de fysiologische en farmacologische 
functies van de intrigerende ABC transporter ABCG2 (BCRP). In Hoofdstuk 9 
geven wij een overzicht van de onderzoeken tot nu toe die gedaan zijn met Abcg2-/- 
(Bcrp1-/-) muizen. Deze studies hebben laten zien dat naast haar detoxificerende 
functie, ABCG2/Abcg2 ook aanwezig is in de lacterende borstklier en daar 
potentieel toxische stoffen de moedermelk in pompt. Een sluitende verklaring voor 
dit fenomeen is er nog niet, maar er is recent ontdekt dat naast toxische stoffen, 
ABCG2 ook enkele vitaminen (waaronder riboflavine, vitamine B2) de melk in 
transporteert. Toch blijft de functie van dit riboflavine transport naar de melk 
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onduidelijk, aangezien pups die door Abcg2-/- moeders gevoed worden geen 
verschijnselen van riboflavinedeficiëntie vertonen. Een aantal hypotheses om de 
functie van Abcg2 in de borstklier te verklaren wordt in Hoofdstuk 9 besproken. 
 In Hoofdstuk 10 onderzochten we de verschillende effecten van Abcg2 in de 
lacterende borstklier van de moeder en Abcg2 in de pup zelf op de endogene 
riboflavine spiegels in zogende pups. We konden beide processen van elkaar 
scheiden door Abcg2-/- pups te laten adopteren door wild type moeders en vice versa. 
We ontdekten dat Abcg2 in de borstklier van de adoptiemoeder zorgt dat grote 
hoeveelheden riboflavine in de maag en dunne darm van de pup terecht komen. 
Verbazingwekkend genoeg bleek Abcg2 in de darm en/of lever van de pups de 
riboflavine plasmaspiegels te verlagen door de vitamine naar gal en/of darminhoud 
(terug) te pompen. We hypothetiseren daarom dat de actieve uitscheiding van 
riboflavine in de melk en vervolgens in het intestinale lumen van de pup door Abcg2 
een biologisch nut heeft, bijvoorbeeld voor het bevorderen van de ontwikkeling van 
de darmen van pups. Of dit werkelijk het geval is zal in de toekomst uitgezocht 
moeten worden. 
 De muismodellen die in dit proefschrift gegenereerd en bestudeerd zijn, in 
combinatie met eerder gegenereerde knock-out muizen, zijn waarschijnlijk zeer 
nuttige modellen voor het bestuderen van de in vivo fysiologische en 
farmacologische functies van ABC transporters. Hopelijk zal dit leiden tot een beter 
begrip van de verschillende effecten van deze ABC transporter. Dit kan vervolgens 
gebruikt worden voor het optimaliseren van behandeling van patiënten met 
geneesmiddelen en het tegelijkertijd minimaliseren van bijverschijnselen 
veroorzaakt door geneesmiddelen.  




