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Samenvatting voor minder ‘ingewijden’

Drug resistentie vormt een groot probleem in de behandeling van kanker. Tumoren
kunnen van zichzelf resistent zijn dan wel resistent worden tijdens de behandeling met
cytostatica. Behandeling met één cytostaticum kan het gevolg hebben dat er na verloop
van tijd resistentie ontstaat tegen verschillende soorten cytostatica die qua structuur en
functie geen overeenkomsten vertonen met het gebruikte cytostaticum. In dergelijke
situaties wordt gesproken over multidrug resistentie (MDR). Om beter inzicht te
krijgen in de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van MDR,
zijn cellen geïsoleerd van tumoren en verder gekweekt in het laboratorium. Deze cellen
zijn vervolgens behandeld met één van de verschillende soorten cytostatica die ook bij
behandeling van patiënten gebruikt worden. Cellen die deze behandeling overleefden,
zijn vervolgens verder gekweekt waarbij de concentraties van het cytostaticum steeds
verhoogd werden. Op deze wijze zijn er cellijnen ontstaan die resistent zijn tegen hoge
concentraties van het selectie cytostaticum, maar ook tegen totaal verschillende soorten
cytostatica, vergelijkbaar met MDR-tumoren. Deze cellen en de cellen waarvan ze
oorspronkelijk afkomstig zijn, dienen als laboratoriummodel voor MDR-tumoren. Het
model dat gebruikt is voor een groot deel van het in dit proefschrift beschreven
onderzoek, is de GLC4/Adr cellijn, die geselecteerd is met het cytostaticum
doxorubicine en afkomstig is van longtumorcellen die de naam GLC4 (Groningen Lung
Cancer cellijn nr. 4) hebben gekregen.

Met behulp van MDR-cellijnen zijn verschillende mechanismen ontdekt die een rol
spelen in MDR. In 1976 is een eiwit ontdekt dat regelmatig in grote hoeveelheden te
vinden was (overexpressie) in MDR cellijnen. Dit MDR1-P-glycoproteine (MDR1) is
gelokaliseerd in de celwand van deze cellijnen en transporteert de cytostatica die de
tumorcel zijn binnengedrongen weer de cel uit. De cytostatica kunnen op deze manier
hun dodelijke werking niet uitoefenen en de cel is resistent. Van MDR1 is aangetoond
dat het veel verschillende soorten cytostatica kan transporteren. Echter, er zijn ook
MDR cellijnen ontwikkeld waarvan aangetoond is dat er verschillende soorten
cytostatica de cel uit worden getransporteerd maar waarin geen of nauwelijks MDR1
eiwit aanwezig is. Dit leidde in 1992 tot de ontdekking van een tweede transporteiwit,
het multidrug resistentie proteïne (MRP1). Cellijnen met overexpressie van MRP1
vertonen qua resistentieprofielen veel overeenkomsten met cellijnen die MDR1 tot
overexpressie brengen. De eerste transportexperimenten met MRP1 toonden aan dat
MRP1 een transporteiwit is voor glutathionverbindingen (gluathion-conjugaten). Deze
hebben geen overeenkomst met cytostatica en de vraag hoe MRP1 MDR kon
veroorzaken bleef onbeantwoord. Deze vraag en de vraag of, en zo ja hoe, MRP1
cytostatica kon transporteren, waren de uitgangspunten van het onderzoek beschreven
in dit proefschrift.

Een model dat laat zien hoe MRP1 MDR kan veroorzaken is beschreven in
hoofdstuk 1 (Figuur 1), gebaseerd op werk uit de hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 7. MRP1
is niet alleen aanwezig in de celwand (membraan), maar ook in membranen van
blaasjes die zich in de cel zelf bevinden. MRP1 kan cytostatica die de cel is
binnengekomen door het membraan in deze blaasjes transporteren waarna deze kunnen
versmelten met de celmembraan en hun inhoud naar buiten brengen. De vraag hoe
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MRP1 cytostatica door een membraan kon transporteren bleef lange tijd
onbeantwoord. Het is gebleken dat hiervoor een hulpstof nodig is: glutathion. In dit
proefschrift is aangetoond dat glutathion noodzakelijk is voor MRP1 om verschillende
soorten cytostatica te transporteren. Echter wanneer een cytostaticum een eigenschap
bezit die vergelijkbaar is met een specifieke eigenschap van glutathion (d.w.z. zich
gedragen als een anion), dan kan MRP1 dit cytostaticum zonder glutathion
transporteren. Hoe glutathion het voor MRP1 mogelijk maakt om cytostatica te
transporteren, is nog niet geheel duidelijk. In dit proefschrift is aangetoond dat
glutathion intact moet zijn want delen van glutathion dragen niet bij aan MRP1-
gemedieerd cytostaticatransport. Het is bekend dat glutathion-conjugaten door MRP1
uitstekend getransporteerd worden. Maar glutathion gaat in de cel geen verbinding aan
met cytostatica. Toch kan MRP1 als glutathion-conjugaattransporter wel degelijk
bijdragen aan MDR. Cytostatica kunnen in de cel bijproducten (metabolieten) vormen
die mogelijk nog schadelijker zijn dan het cytostaticum zelf. Deze metabolieten
kunnen door een verbinding aan te gaan met glutathion een glutathion-conjugaat
vormen. Als glutathion-conjugaattransporter kan MRP1 deze stoffen de cel uit
transporteren en op deze (indirecte) manier resistentie veroorzaken.

Zoals hierboven is beschreven kunnen tumoren van zichzelf resistent zijn. De meest
voorkomende genetische afwijkingen in tumoren zijn veranderingen in het p53-gen die
leiden  tot afwijkingen in het p53-eiwit. Het p53-eiwit is betrokken bij de controle over
celgroei en afwijkingen in dit eiwit kunnen leiden tot wildgroei van cellen. De relatie
tussen afwijkende p53-eiwitten en MDR-eiwitten hebben wij onderzocht in
tumorcellen. Het bleek dat afwijkingen van het p53-eiwit, die vaak gevonden zijn in
tumorweefsel, deze cellen resistent maakten voor verschillende cytostatica. In cellen
met een specifieke p53-afwijking werd een verhoogde hoeveelheid MRP1 gevonden.
Deze verhoogde hoeveelheid MRP1 droeg bij aan  MDR van deze cellen. MRP1 speelt
dus mogelijk een rol in de resistentie die tumoren van zichzelf kunnen hebben.

Gebaseerd op het feit dat MRP1 in bijna alle cellen van het menselijk lichaam
voorkomt en op de soort stoffen die het kan transporteren, is geopperd dat MRP1 naast
zijn ‘vervelende’ functie in MDR mogelijk een zeer nuttige functie voor het menselijk
lichaam heeft als verdedigingsmechanisme tegen schadelijke invloeden waaraan we
dagelijks blootstaan. Daarbij moeten we denken aan bijvoorbeeld UV-licht, bepaalde
voedselcomponenten, alcohol en ontstekingsreacties. Al deze schadelijke invloeden
kunnen leiden tot vorming van zeer reactieve stoffen die schade in normale
lichaamscellen kunnen veroorzaken. Het lichaam is constant bezig zich te beschermen
tegen deze schadelijke invloeden. Een eerste verdediging tegen schadelijke stoffen is
de vorming van verbindingen met glutathion. Glutathion zit van nature in grote
hoeveelheden in de cel. Echter de volgende stap is dat deze glutathion-conjugaten uit
de cel verwijderd moeten worden. MRP1 kan als transporter voor glutathion-
conjugaten daarin een belangrijke rol vervullen. In dit proefschrift is aangetoond dat
MRP1 bescherming biedt tegen een belangrijke schadelijke stof (4-hydroxynonenal)
die van nature voorkomt in het menselijk lichaam en waarvan de vorming versterkt kan
worden door schadelijke invloeden van buitenaf. MRP1 beschermt tegen deze stof en
doet dat met behulp van glutathion. Tevens wordt aangetoond dat het glutathion-
conjugaat van deze stof een nieuw substraat is voor MRP1.
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Uit het werk beschreven in dit proefschrift kan geconcludeerd worden dat MRP1 op
verschillende manieren als transporteiwit bijdraagt aan MDR van tumor cellen. Echter,
naast deze functie speelt MRP1 ook een rol in de verdediging van cellen tegen
schadelijke stoffen die gevormd kunnen worden door invloeden waaraan we dagelijks
blootstaan.

Vooruitblik

Hoewel er nog geen sluitend bewijs is voor de klinische relevantie van MRP1, heeft
laboratoriumonderzoek toch duidelijk aangetoond dat MRP1 een belangrijke rol speelt
in MDR. Daarom kan een rol van MRP1 in MDR tumoren van patiënten niet
uitgesloten worden. Echter, meerdere MDR-mechanismen zijn geïdentificeerd en
uitgebreid onderzoek is nodig naar ieder afzonderlijk mechanisme om de bijdrage
daarvan aan MDR te kunnen bepalen.

Net als het eerder geïdentificeerde MDR1 veroorzaakt overexpressie van MRP1
MDR. Manieren om deze ‘vervelende’ functie van MRP1 te omzeilen is de
ontwikkeling van nieuwe kankermedicijnen die niet gevoelig zijn voor MRP1-
gemedieerde MDR, en/of de ontwikkeling van specifieke remmers die de functie van
MRP1 als cytostaticatransporter kunnen blokkeren. Het probleem bij de ontwikkeling
van nieuwe kankermedicijnen is de aanwezigheid van ten minste vijf MRP1 varianten
in het menselijk lichaam waarvan er ten minste twee ook MDR kunnen veroorzaken.
Er dient ernstig rekening gehouden te worden met de functie van deze eiwitten bij de
ontwikkeling van nieuwe kankermedicijnen. Daarom is het noodzakelijk om van ieder
nieuw ontwikkeld kankermedicijn te testen of deze getransporteerd wordt door MRP1
en de MRP1-varianten alsook door MDR1. De ontwikkeling van testen waarmee dit op
grote schaal efficiënt onderzocht kan worden zal van grote betekenis zijn gezien het
feit dat ontwikkeling van nieuwe medicijnen steeds sneller gaat.

MRP1 transporteert verschillende cytostatica met behulp van glutathion en een
specifieke groep cytostatica zonder glutathion. Om deze transportprocessen specifiek
te remmen is kennis noodzakelijk over het moleculaire mechanisme van MRP1-
gemedieerd cytostaticatransport. Dit vereist verder inzicht in specifieke afzonderlijke
processen die hierbij zijn betrokken. Met behulp van het aanbrengen van specifieke
veranderingen in MRP1 zijn al functies van aparte delen van MRP1 bestudeerd.
Echter, dit is een tijdrovend proces. Deze techniek doorontwikkelen zodat zij snel en
efficiënt kan worden uitgevoerd, zal een belangrijke stap voorwaarts zijn. Dit geldt ook
voor de ontwikkeling van structuuranalyse voor (delen van) MRP1 waarbij zeer
nauwkeurig gekeken kan worden hoe MRP1 zich gedraagt tijdens de verschillende
stadia van het transportproces.

Muizen waarin het MRP1 eiwit niet meer aanwezig is, dienen als model voor
bestudering van de normale functie van MRP1. Hoewel deze muizen zonder dit eiwit
kunnen leven, blijkt MRP1 een functie te hebben in de bescherming van verschillende
weefsels en van de hersenen tegen schade die veroorzaakt kan worden door toediening
van specifieke medicijnen. Het effect van (langdurige) remming van MRP1 in het
menselijk lichaam is niet bekend. MRP1 beschermt tegen de toxische effecten van 4-
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hydroxynonenal en remming van de functie van MRP1 als glutathion-
conjugaattransporter kan ernstige gevolgen hebben voor de normale processen in de
cel. De normale functies van MRP1 en de MRP1-varianten in het menselijk lichaam
moeten eerst duidelijk zijn voordat op een veilige manier MRP1 remmers ingezet
kunnen worden bij chemotherapie. Ongecontroleerde remming van de functie van
MRP1 en MRP1-varianten in het menselijk lichaam kan waarschijnlijk ernstige
gevolgen hebben voor een aantal belangrijke, normale processen in het menselijk
lichaam waarbij deze eiwitten betrokken zijn.
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Abbreviations

ABC transporter ATP binding cassette transporter
AMP-PCP β,γ-methyleneadenosine 5’-triphosphate
[3H]APDA N-(4’,4’-azo-n-pentyl)-21-deoxy-[21-3H]ajmalinium
Baf bafilomycin A1

BSO buthionine sulfoximine
CDNB 1-chloro 2,4-dinitrobenzene
CMFDA 5-chloro-methyl fluorescein diacetate
CMV cytomegalovirus
CSLM confocal scanning laser microscopy
DNP-GS dinitrophenyl-glutathione
FCS foetal calf serum
γGCS γ-glutamylcysteine synthetase
GLC4 Groningen Lung Cancer cell line nr. 4
GS-4HNE glutathione S-conjugate of 4-hydroxynonenal
GSH reduced glutathione
GS S-conjugates glutathione S-conjugates
GSSG oxidized glutathione
GST glutathione S-transferase
HL human liver
4HNE 4-hydroxynonenal
LTC4 leukotriene C4

MCB monochlorobimane
MDR multidrug resistance
MDR1 MDR1-P-glycoprotein
MMRDX methoxymorpholino doxorubicin
MOAT multispecific organic anion transport
MRP multidrug resistance protein
MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium

bromide
PBS phosphate-buffered saline
Pgp P-glycoprotein
RPMI Roswell Park Memorial Institute
TS tris/sucrose
V-type ATPase vacuolar H+-ATPase




